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Inleiding
Beste DWARS'er,
Voor je ligt de congresreader voor het zomercongres van 2017. In deze reader vind je alle
stukken die je nodig hebt om het congres goed door te komen: de verantwoordingen,
agenda, wijzigingsvoorstellen, kandidaatstellingen, het visiestuk, de aangepaste begroting
voor dit jaar en, last but not least, de moties. Na de behandeling van deze moties neemt het
huidige bestuur afscheid (maar blijft het nog wel een paar weken in functie).
Het congres staat in het teken van economie, een volgens sommigen door links bijna
vergeten onderwerp. Marianne Thieme – die geen verdere introductie behoeft - en haar
partijgenoot, financieel geograaf en zelf benoemd gentleman-hooligan Ewald Engelen gaan
met ons in gesprek over de combinatie economie en groenlinkse politiek. Daarnaast komt
GroenLinkser Corinne Ellemeet, portefeuillehouder cultuur in de Tweede Kamer, spreken
over kunst en economisme: in hoeverre zijn deze twee verworven en hoe komen we van
deze verstrengeling af? Ten slotte zijn we erg blij dat Sylvana Simons ook voor ons de reis
naar Groningen maakt. De oud-lijsttrekker van Artikel1 gaat onder meer in op het
identiteits- en racismedebat.
Het volledige programma vind je verderop in deze reader. Naast het behandelen van allerlei
serieuze zaken vieren we ook dat DWARS groter is dan ooit; zonder jullie enthousiasme was
dit bovendien nooit zo'n mooi bestuursjaar voor ons geweest. We vieren DWARS'
grootsheid vooral door zaterdagavond met de voetjes van de vloer te gaan in het
Platformtheater en natuurlijk door het reuzegezellig te maken met elkaar. Het bestuur heeft
er zin in!
Namens het hele bestuur,
Mark Louwrier (secretaris)
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Locaties en routebeschrijving
Congreslocatie
Het congres, het diner, het feest en het ontbijt vinden plaats in Platformtheater aan
Boterdiep 46, Groningen. Platformtheater ligt op loopafstand van treinstation Groningen.

Overnachting
Er zijn twee slaaplocaties. Simplon Jongerenhotel bevindt zich tegenover Platformtheater
aan Boterdiep 73-2, op slechts één minuut loopafstand. Mercure Hotel Martiniplaza ligt op
ruim een halfuur lopen van Platformtheater, aan Expositielaan 7. Slapers in het Mercure
Hotel kunnen de huur van een OV-fiets declareren (maximaal 24 uur).
Contactpersonen
Mark Louwrier:
Eva Visser:
Noortje Blokhuis:

06 53551360 (voorafgaand en tijdens het congres)
06 43697913 (namens de organiserende afdeling)
06 81139032 (voorzitter DWARS)
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Agenda
Zaterdag
11.00: inloop en nieuweledenbijeenkomst
11.30: opening
11.35: benoeming presidium en stemtelcommissie
11.37: vaststellen notulen en agenda
11.40: welkomstwoord Mattias Gijsbertsen
11.45: verantwoordingen bestuur
12.30: pauze
12.40: verantwoordingen OverDWARS, Raad van Advies, Kascommissie en
Campagnecommissie
13.10: wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement en Politiek Programma
13.40: lunch
14.15: Sylvana Simons
15.15: begroting
15.30: pauze
16.00: Corinne Ellemeet
17.00: FYEG
17.15: uitreiking afdelingenprijs en commissieprijs en huishoudelijke mededelingen
Zondag
10.00: opening, benoeming presidium en stemtelcommissie en vaststellen agenda
10.05: verantwoordingen Zoekcommissie en Kandidatencommissie
10.20: verkiezingen landelijk bestuur, hoofdredacteur OverDWARS en Raad van Advies
12.00: lunch
12.40: uitslagen verkiezingen en feliciteren nieuwe bestuursleden
13.00: Marianne Thieme en Ewald Engelen
14.00: benoeming Zoekcommissie, Campagnecommissie en vaststellen opdracht
Zoekcommissie
14.30: pauze
14.45: verkiezing vicevoorzitter
15.15: visiestuk
16.00: pauze
16:15: moties
16.30: afscheid landelijk bestuur
16.45: benoeming snotneus van het congres en afsluiting
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Congresstukken

zomercongres 2017
groningen

Zaterdag
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algemene bestuursverantwoording
Lieve DWARS'ers,
Het was een kort jaar, maar wat hebben we met DWARS veel meegemaakt en
georganiseerd. We weten bijna niet waar te beginnen met deze verantwoording. Daarom
kiezen we ervoor om jullie mee te nemen langs de highlights van de afgelopen maanden, en
af te sluiten met een verbeterpunt.
 We zijn sinds onze aanvang als bestuur gegroeid van iets minder dan 1500 leden naar
3200 leden. Ook op Facebook groeiden we van ruim 2000 naar bijna 6000 likes. Dat
stelde ons voor de nodige uitdagingen: hoe kunnen we al deze nieuwe leden
begeleiden naar een passende plek binnen de vereniging? We hebben het aantal
nieuweledenavonden sterk geïntensiveerd, maar ook ingezet op een goede
inbedding bij de afdeling.
 Op het GroenLinks-congres in december hebben we met succes het GroenLinksprogramma op belangrijke onderwerpen geamendeerd en DWARS neergezet als de
dwarse, progressieve en inclusieve jongeren van GroenLinks.
 We sloten een prachtig lustrumjaar af met een lustrumeindfeest, dat weliswaar werd
gekaapt door enthousiaste GroenLinksers, maar daarom niet minder episch was.
 In januari verbouwden we 'ons' pand tot twee ruimtes waarin efficiënter gewerkt en
gezelliger geborreld kan worden.
 We organiseerden een symposium over de Toekomst van Werk, waar we met onder
andere Mariëtte Hamer en Mirjam de Rijk in gesprek gingen over de arbeidsmarkt.
 Op 7 januari trapten we, eerder en grootser dan alle andere PJO's, onze campagne
voor de Tweede Kamerverkiezingen af. Geregeld vroegen we ons af wanneer onze
collega's zouden volgen, maar die hebben ons nooit meer ingehaald. Internationaal
succes was er voor het Pokémon-filmpje.
 In samenwerking met andere PJO's schreven wij onder leiding van Jan Terlouw een
jongerenmanifest dat zo uit ons eigen politiek programma kon komen.
 We verschenen bij De Wereld Draait Door, Buitenhof, RTL Nieuws, Dit Is De Dag, Dit
Is De Nacht, BNR Nieuwsradio en in de Volkskrant, Trouw, NRC. Ook in de donkere
hoeken van het internet bleven we niet onopgemerkt. We publiceerden
opiniestukken over stemrecht voor 16-jarigen, de verlaging van het collegegeld en
privacy.
 We organiseerden het grootste DWARS-evenement ooit: met 300 DWARSers
interviewden wij, onder leiding van Funs Elbersen, de Amerikaanse
presidentskandidate Jill Stein.
 De reis naar Hamburg met 28 mensen was een groot succes en de mensen thuis
konden meegenieten via de livestream.
 Traject2018 ging van start: we leiden 28 DWARS'ers op tot sterke
gemeenteraadsleden.
 We hebben getracht de diversiteit binnen de vereniging te vergroten door DWARS
als een inclusieve vereniging te presenteren.
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 En verder hadden we maandelijks ledenborrels, een nieuwjaarsgala, een campagne
over drinkwater in Gaza, scholingstrajecten voor beginners en gevorderden, de
DWARS Kampioenschappen en staan er een Summer School en een Zomertour klaar
voor onze opvolgers.
Het belangrijkste evaluatiepunt van ons als bestuur was de implementatie van het VOCrapport. Zie hierover meer in Noortje's persoonlijke verantwoording. Vanwege het ontstaan
van de nieuwe functie 'Organisatie & Leden' leek het ons verstandig om het contact met
afdelingen centraal en via één persoon te laten verlopen. We hebben daarom afgeweken
van het buddysysteem van voorgaande jaren. Ons plan was om dit kort uit te proberen,
maar de Raad van Advies raadde terecht aan het voor langere tijd uit te testen wil je er
conclusies over trekken. Na negen maanden is onze conclusie dat het buddysysteem grote
voordelen heeft en in het volgende bestuur niet zou mogen ontbreken. Onze inschatting dat
communicatie via één persoon het meest praktisch was zag een belangrijk punt over het
hoofd: het belang van een persoonlijke band met de contactpersoon.
Perslijst
Datum

Onderwerp

Medium

Link

22-10-16

DWARSe politicus

Weert de Gekste

https://www.weertdegekste.nl/2
016/10/burgemeester-heijmansmeest-dwarse-politicus-vanhet-jaar/

24-10-16

DWARSe politicus

Nederweert 24

http://www.nederweert24.nl/20
16/10/24/burgemeester-weertdwarse-politicus-jaar/

26-10-16

Nieuw bestuurslid Noortje

Schiedam 24

http://schiedam24.nl/nieuws/nie
uws/noortje-blokhuis-landelijkvoorzitter-dwars

27-10-16

Nieuw bestuurslid Emile

Breda Vandaag

http://www.bredavandaag.nl/nie
uws/politiek/2016-1027/bredanaar-van-kriekenbestuur-dwars

27-10-16

Nieuw bestuurslid Tessel

Rijswijk TV

https://rijswijk.tv/rijswijksetessel-wijne-dwars-bestuur/

28-10-16

Nieuw bestuurslid Tessel

Rijswijks Dagblad

https://rijswijk.tv/rijswijksetessel-wijne-dwars-bestuur/

28-10-16

Nieuw bestuurslid Emile

nu.nl/breda

http://www.nu.nl/breda/4342247
/bredanaar-van-krieken-inbestuur-dwars.html

28-10-16

Nieuw bestuurslid

Mooi Rosmalen

http://www.mooirosmalen.nl/lan
delijk/nieuws/bredanaar-vankrieken-in-bestuur-dwars
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30-10-16

Nieuw bestuurslid Noortje

BrugNieuws

http://brugnieuws.nl/algemeen/
noortje-blokhuis-uit-zalkvoorzitter-jongerenorganisatiegroenlinks

01-11-16

Nieuw bestuurslid Fabian

BN/De Stem

https://goo.gl/UbXoOX

02-11-16

Oproep Trudeau CETA

TPO

http://politiek.tpo.nl/2016/11/02/
schattig-groenlinks-jongerensturen-teleurgestelde-brief-aancanadese-premier-justintrudeau-vanwege-ceta/

01-12-16

Dubbelinterview Oppositie
en DWARS

Brandpunt+

https://brandpunt.kroncrv.nl/brandpuntplus/denkgroenlinks-debat/

12-12-16

Opiniestuk hackwet met JD Opiniestukken.nl,
eigen kanalen

16-12-16

Opiniestuk stemrecht naar
16 jaar

Trouw

17-12-16

Amendementen DWARS
GL congres

Joop.nl

24-12-16

Groene daken

GeenStijl

13-01-17

Pokémon-filmpje

Volkskrant

14-01-17

Pokémon filmpje

RTL Boulevard

16-01-17

Verhoudingen DWARS/GL

Nachtkijkers

http://www.nporadio1.nl/nachtki
jkers/onderwerpen/391189baken-in-de-nacht-voorzittersvan-politiekejongerenorganisaties

19-01-17

Oordoppen campagne
tegen rechts geschreeuw

NRC

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/
01/14/campagne-barst-los-metreeks-verkiezingscongressena1541296

20-01-17

Oordoppen

Universonline.nl

https://universonline.nl/2017/01/

http://www.opiniestukken.nl/opi
niestukken/artikel/1357/Met-dehackwet-hangt-de-overheideen-touwtje-uit-uw-digitalebrievenbus

https://joop.vara.nl/nieuws/groe
nlinks-partijcongres-groteverandering-komt-door-kleinedaden
http://www.volkskrant.nl/politie
k/de-folder-is-passe-klavergamet-en-ruttevlogt~a4447522/?
hash=9eba655c31204b414ff863
a5478d8a9a3a82b250
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(Tilburg)

20/dwars-deelt-oordopjes-uitop-de-campus-tegen-rechtsgeschreeuw
http://www.gezinsbode.nl/nieuw
s/68244/groenlinkse-jongerenin-groningen-delen-oordoppenuit/

20-01-17

Oordoppen

Groninger
Gezinsbode

20-01-17

Oordoppen

GeenStijl

26-01-17

Antwoorden op de brief van Trouw
Rutte

06-02-17

Buitenlanddebat

De Balie,
livestream

https://www.youtube.com/watc
h?v=rkZLpg4iaus

10-02-17

Politiek panel over
campagne

BNR Nieuwsradio

https://www.bnr.nl/player/audio/
10055913/10318060

22-02-17

Jan Terlouw Manifest

De Wereld Draait
Door

22-02-17

Jan Terlouw Manifest

NOS

http://nos.nl/artikel/2159551jonge-politici-tekenen-manifestvoor-duurzaamheid.html

22-02-17

Jan Terlouw Manifest

NPO Radio 1

https://www.nporadio1.nl/langsde-lijn-enomstreken/onderwerpen/39698
1-jongerenorganisatiesbundelen-de-krachten-voorduurzamer-nederland

23-02-17

Jan Terlouw Manifest

Trouw

https://www.trouw.nl/groen/terl
ouw-krijgt-jongeren-van-allepolitieke-partijenmee~a2452c19/

23-02-17

What The Hague?!

NTR

https://www.npo.nl/what-thehague/23-022017/VPWON_1265280

24-02-17

Dubbelinterview SGPJ

Dag6

24-02-17

DeBad in Bad
JOVD vs DWARS

Tweede Kelder

https://www.youtube.com/watc
h?v=-4mxI4uHXsM

03-03-17

Opiniestuk Collegegeld

Joop.nl

https://joop.vara.nl/opinies/istijd-halve-maatregelen-halveercollegeld

08-03-17

Internationale Vrouwendag Trouw

?

Verkiezingen

Ondertussen.nl

https://www.ondertussen.nl/d66
-groenlinks-en-christenunie-6-
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stellingen/
Kinderfilmpje campagne

Jinek

14-03-17

Vrijwilligers in
campagnetijd

Dit is de nacht

15-03-17

Interview verkiezingsuitslag BBC

http://www.bbc.com/news/worl
d-europe-39288915?
intlink_from_url=&link_location
=live-reporting-map

21-03-17

Formatie

AD

http://www.ad.nl/dossierverkiezingen-tweedekamer/groenlinks-jongerenwaarschuwen-klaver-niet-tesnel-regeren~a4454c5b/

21-03-17

Formatie

BNR Nieuwsradio

https://www.bnr.nl/nieuws/politi
ek/10320135/groenlinksjongeren-waarschuwen-klaver

23-03-17

Formatie

Dit is de dag

http://www.nporadio1.nl/dit-isde-dag/uitzendingen/5168242017-03-23

24-03-17

De Bijbel is niet rechts

De LinkerWang

26-03-17

Duurzaamheid en formatie Buitenhof

https://www.vpro.nl/buitenhof/s
peel~VPWON_1265956~erikakerboom-noortje-blokhuisrutger-de-ridder-ard-warninkjames-kirchick-buitenhof~.html

26-03-17

Jongeren en activisme

Kwesties

https://www.nporadio1.nl/podca
sts/kwesties

27-03-17

GL stemt tegen Terlouw
Manifest

NRC

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/
03/27/verkenner-schippersbiedt-verslag-aana1552027#upd20170329172355

27-03-17

Jill Stein bij DWARS

NRC

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/
03/27/trump-heeft-hetactivisme-nieuw-leveningeblazen-7613076-a1552138

05-04-17

Formatiegesprek PJO's

RTL Nieuws

https://www.rtlnieuws.nl/nederl
and/politiek/jongeren-zettende-toon-zo-gaat-dat-kabinet-erniet-komen

15-05-17

Doei CDA

AD

http://www.ad.nl/politiek/groenl
inks-jongeren-verder-formerenzonder-cda~ab25f788/

http://m.radio2.nl/mobielradio1/gemist/fragment/265251

11

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2017 | 10 en 11 juni, Groningen
DWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARS

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Verantwoordingen individuele
bestuursleden
NOORTJE BLOKHUIS, VOORZITTER
Met veel plezier ben ik de afgelopen negen maanden voorzitter geweest van onze mooie
vereniging en van een heel fijn bestuur. Mijn insteek was vanaf het begin om ons een
gezellig en hecht team te maken, om als voorzitter goed aanspreekbaar te zijn voor de
leden, een mooie campagne voor de verkiezingen neer te zetten en daarna nog een sterke
groene campagne te organiseren.
Campagne
We hebben een geslaagde verkiezingscampagne voor GroenLinks gevoerd. We hebben ons
daarin onafhankelijk van GroenLinks opgesteld en ons eigen jonge en frisse geluid laten
horen, bijvoorbeeld met behulp van ludieke filmpjes. We hebben ook gezocht naar een
juiste balans in de aandacht voor de persoon van Jesse en wilden bovendien een positieve
campagne voeren waarin we ons niet teveel afzetten tegen andere (linkse) partijen.
Intern voorzitterschap
Binnen het bestuur heb ik met alle bestuursleden individueel drie evaluatiemomenten
gehad. Maar ook daarbuiten heb ik zeer intensief contact met alle bestuursleden
onderhouden. Een grote uitdaging voor dit bestuur was de implementatie van het VOCrapport. Met name in de eerste weken hebben we veel afspraken gemaakt over waar de
grenzen van de nieuwe bestuursposten nu precies lagen. Aan het einde van het bestuursjaar
hebben we geëvalueerd over deze indeling.
Naast het contact met bestuursleden, was voor mij goed contact met de leden en
benaderbaarheid ook heel belangrijk. Daarom heb ik geprobeerd om veel aanwezig te zijn
onder de leden.
Extern voorzitterschap
In het contact met GroenLinks heb ik me kritisch, maar constructief opgesteld. Het contact
met zowel de fractie als het partijbestuur is warm en dat zorgt voor een goede
samenwerking. Maar waar nodig is DWARS natuurlijk dwars. Dat hebben jullie kunnen zien
op het congres, waar we onder andere voor elkaar hebben gekregen dat GroenLinks de
aanvullende beurs verruimt en verhoogt, xtc legaliseert, het vaderschapsverlof uitbreidt en
Keti Koti als nationale feestdag wil invoeren. En ook in de weken na de verkiezingen, toen
GroenLinks aan de formatietafel zat met de VVD, het CDA en D66.
We zijn goed zichtbaar geweest in de media, met als hoogtepunten de optredens bij De
Wereld Draait Door en Buitenhof. Daarnaast heb ik, samen met Iris en Etienne, de 'Dorst
naar vrede' campagne opgezet. Deze campagne gaat over tekorten aan schoon drinkwater
in de Gazastrook en heeft zowel een groen als een sociaal karakter.
Vooruitblik
Dit 'jaar' ging veel te snel voorbij, maar ik voel me intussen toch een beetje oud worden
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tussen alle nieuwe DWARSers en ga met heel veel belangstelling volgen hoe mijn opvolger
het gaat doen. Daarnaast wil ik natuurlijk nog wel een beetje actief blijven voor de
vereniging, bijvoorbeeld in de campagnecommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Bedankt voor de mooie tijd.
BAS VAN WEEGBERG, VICEVOORZITTER EN POLITIEK
SECRETARIS
Deze bestuursperiode vloog voorbij. Dat ik voor onze vereniging de posities van Politiek
Secretaris en Vicevoorzitter mocht bekleden de afgelopen tijd was voor mij een eer,
uitdaging en ervaring die ik niet had willen missen. Dank daarvoor.
Politiek Secretaris en de commissies: een nieuwe rolverdeling
Voorheen waren er drie verschillende Politiek Secretarissen binnen het landelijk bestuur, elk
met twee of drie commissies onder zich. Dankzij een nieuw systeem kwamen alle
inhoudelijke commissies onder mijn verantwoordelijkheid te vallen. Toen ik begon waren er
dat acht, inmiddels is er een commissie Privacy & Technologie bijgekomen, waar ik erg trots
op ben. Het was in den beginne best wel zoeken naar een goede manier van werken,
aangezien ik direct moet communiceren met negen voorzitters en negen secretarissen. Er
werd geprobeerd om te werken via het principe ‘We bieden meer, we vragen meer’. Ik wil
graag drie stappen uitlichten die afgelopen tijd zijn gezet:
- Het Politiek Overleg is geïntensiveerd en word nu elke zes weken georganiseerd.
- Commissievoorzitters zijn online gepromoot waardoor er meer interesse is gewekt.
- Er is een proef gestart met het tot op een bepaalde hoogte vergoeden van eten voor
commissies.
DWARS midden in het maatschappelijk debat
Als Politiek Secretaris was het mijn verantwoordelijkheid om het gesprek binnen de
vereniging op gang te houden en daar ook richting de buitenwereld iets mee te doen. Dat
heb ik geprobeerd te doen door opiniestukken te schrijven, inhoudelijke activiteiten te
organiseren en te debatteren met andere politiek betrokken jongeren. Zo kwam er een
opiniestuk over het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd naar zestien in Trouw en een
opiniestuk samen met de voorzitter van de LSVb uit. Samen met Tessel organiseerde ik een
symposium over de toekomst van de arbeidsmarkt en een avond over genetische
modificatie van gewassen. Daarnaast heb ik contact onderhouden en de samenwerking
waar mogelijk opgezocht met middenveldorganisaties als FNV Jong, LSVb, het ISO en het
JOB. Samen met Iris en Emile ben ik betrokken geweest bij de organisatie van de komst van
Jill Stein en de collegetour die we rondom haar organiseerden. Ook organiseerde ik voor de
meetup in AFAS Live een pre-meetup met Bram van Ojik.
Het vicevoorzitterschap
Om onze voorzitter wat werk uit handen te nemen heb ik verschillende malen wat
overgenomen of bijgewoond, zoals een vergadering van het partijbestuur of de Tweede
Kamerfractie. Daarnaast heb ik meerdere keren de bestuursvergadering voorgezeten.
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EMILE VAN KRIEKEN, PENNINGMEESTER
Verbouwing
In januari is dan eindelijk de verbouwing van de twee DWARS zalen geweest. Wij hebben
beide zalen geverfd en goed schoongemaakt. Bij de kringloop hebben we 8 nieuwe kasten,
een nieuwe tafel, nieuwe stoelen en een bank gekocht. Door al onze spullen in de nieuwe
kast te gooien en met een betere inrichting van de bestuurskamer kunnen we weer zonder
ons te schamen gasten ontvangen.
Declaratieformulier
Ik heb een automatisch declaratieformulier gemaakt waarmee declareren veel
gemakkelijker is, en waardoor het voor de penningmeester ook nog eens een stuk minder
tijd kost om declaraties te verwerken.
Tweede begroting
Door de gigantische ledenstijging en de 10 gewonnen zetels zullen onze inkomsten over
2017 veel hoger uitvallen dan begroot. Ik wil een soepele overgang naar 2018 garanderen,
waarin we opnieuw een grote inkomstenstijging zullen hebben. Daarom heb ik een nieuwe
begroting samengesteld waarin de extra kosten die bij (de nieuwe activiteit door) de
ledenstijging horen worden verwerkt, en waarin wordt geïnvesteerd in afdelingen,
commissies en congressen.
Welkomstboekje
Om de ledenbinding te verbeteren heb ik een grafisch designer ingehuurd om een
welkomstboekje voor nieuwe DWARS’ers te ontwerpen. Zo weten nieuwe leden veel beter
hoe ze actief kunnen worden.
Pinapparaat, creditcard en webshop
DWARS had vaak problemen met het regelen van betalingen bij evenementen. Cash is niet
echt meer van deze tijd. Daarom heb ik een goedkoop pinapparaat aangeschaft die voor
een redelijk tarief onze betalingen kan doen. Verder heb ik muntjes gekocht die we bij
feestjes kunnen gebruiken. Ook hebben we eindelijk een creditcard zodat we makkelijker
internationale betalingen kunnen doen. Als laatste gebruiken we de webshop die het vorige
bestuur heeft opgezet nu veel waardoor financiële administratie een stuk simpeler is.
Afdelingen
Om het afdelingsbudget handiger te verdelen, is het nieuwe beleid om afdelingsbesturen
begrotingen op te laten sturen waarin ze zelf kunnen beslissen welk deel van het
afdelingsbudget ze willen hebben. Zo kunnen afdelingen met grote plannen die makkelijker
waarmaken.
2016
Het jaar 2016 is mooi afgesloten. Er gaat voor de verandering maar €3.526,- de reserves in.
Bij het zomercongres wordt de jaarrekening gepresenteerd, met daarbij de input van de
kascommissie.
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MARK LOUWRIER, SECRETARIS
Ledenadministratiesysteem
In januari zijn GroenLinks en DWARS overgegaan op een nieuw ledenadministratiesysteem.
Ondanks de nodige kinderziektes – enkele leden raakten zoek, enkele nieuwe leden werden
niet goed ingeschreven – werkt het systeem inmiddels naar behoren. Daardoor, en vanwege
de kundigheid van onze medewerker Sonja, draag ik het beheer van het nieuwe
ledenadministratiesysteem met een gerust hart over aan mijn opvolger.
DWARS-medewerker
Sonja werkt sinds maart negen uur per week voor DWARS, drie uur meer dan daarvoor.
Door de grote toename van het aantal leden rondom de Tweede Kamerverkiezingen – het
ledenaantal is sinds oktober verdubbeld! - kwam deze verruiming van het aantal uren zeer
gelegen; negen uur bleek in de eerste maanden nauwelijks genoeg om alle nieuwe leden in
te schrijven en een welkomstbrief te sturen. Hoewel we het hoogtepunt gehad hebben blijft
DWARS hard groeien. Wanneer de wind weer gaat liggen neemt Sonja ook financiële en
archiveringstaken op zich.
Communicatie
Wat het beheer van de e-mail en nieuwsbrief betreft heb ik voortgeborduurd op de
vernieuwingen die mijn voorganger in had gezet, aan de notulen van de
bestuursvergadering is ook weinig veranderd. Het gebruik van de SPIN is wel veranderd: de
mailinglijst die onder de SPIN heb ik niet gebruikt. In plaats daarvan is enkele malen –
bijvoorbeeld rond de Tweede Kamerverkiezingen en de kabinetsformatie – aan alle leden
een mail gestuurd, niet enkel aan de SPIN-mailinglijst. Dit is goed bevallen. De oude SPIN
wordt naar mijn idee niet gemist, maar mocht hier behoefte aan zijn dan kan mijn opvolger
deze simpel in ere herstellen.
De communicatie met de KandidatenCommissie verliep naar wens; een kanttekening is dat
de kandidaatsadviezen en de verantwoording enkele dagen later dan gehoopt openbaar zijn
geworden, waarvoor mijn excuses. De communicatie met de ZoekCommissie verliep
vlekkeloos.
Ten slotte de communicatie met de Raad van Advies: deze verliep zonder moeilijkheden.
Meer informeel contact had – schat ik achteraf in – geholpen in de communicatie tussen het
bestuur en de Raad van Advies en beide organen mogelijk beter hebben laten functioneren.
Ik geef mijn opvolger daarom mee de lijn met de Raad van Advies vooral kort te houden.
Zomercongres en congrescommissie
Samen met de afdeling Groningen is dit zomercongres georganiseerd; ik heb er alle
vertrouwen in dat het een succes wordt.
Tijdens de organisatie van het congres bleek de rolverdeling tussen de afdeling en het
landelijk bestuur niet altijd duidelijk en efficiënt. Zo is het landelijk bestuur momenteel
afhankelijk van bids van afdelingen, terwijl het landelijk bestuur wel geheel
verantwoordelijk is voor de congresorganisatie. Daarom adviseer ik mijn opvolger te
werken met een congrescommissie, bestaande uit de secretaris, penningmeester en een lid
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met relevante ervaring. Op den duur wordt deze commissie wordt deze commissie
aangevuld met met twee bestuursleden van de afdeling waar het congres wordt gehouden.
Daarnaast adviseer ik mijn opvolger afdelingen voortaan vier maanden van tevoren een
motivatie in plaats van een bid in te laten leveren; met de afdeling met de beste motivatie
wordt vervolgens door de congrescommissie het congres georganiseerd. Eén partij – de
congrescommissie – neemt dan de organisatie op zich, wat de organisatie efficiënter en
soepeler moet laten verlopen.
TESSEL WIJNE, SCHOLING EN ACTIVITEITEN
Als bestuurslid Scholing & Activiteiten had ik het geluk dat mijn takenpakket al heel goed
was afgebakend door het VOC-rapport. Ook mede door de goede overdracht van mijn
voorganger kon ik al vrij snel aan de slag dit jaar. Dat heeft geresulteerd in de volgende
mooie projecten:
Lustrum
Voor mijn aantreden als bestuurslid was ik al actief in de lustrumcommissie. Daarom heb ik
de taak als waarnemend bestuurslid in deze commissie overgenomen van Arie. We hebben
in de laatste maanden van het lustrum dit nog heel mooi afgesloten. Onder andere met het
lustrumeindfeest in het K-Sjot na afloop van het congres van GroenLinks. Van allen die er
waren hebben we veel positieve reacties gekregen en we kregen de opdracht om vooral
door te gaan met het goedkoop schenken van bier aan de leden. Verder heb ik samen met
het bedrijf van Joery Martens het lustrumboek afgerond. In dit boek liggen mooie
herinneringen over onze vereniging in opgeslagen.
Activiteiten
Activiteiten organiseren bleek in dit jaar opeens mijn grootste hobby te zijn. Zo
organiseerde ik tijdens de Amerikaanse verkiezingen een evenement op het pand waarbij
we de ondergang van de vrije wereld hebben kunnen meemaken. Hierna volgden ook de
maandelijkse ledenborrels, welke ik samen met de commissies organiseerde. In januari heb
ik tevens het organisatorische deel van het symposium verzorgd. In februari volgde dan
alweer het gala. Net als vorig jaar hebben we besloten dit weer bij Biton te organiseren. Het
was een mooie avond met een mooie veiling waarbij we veel geld hebben opgehaald voor
She Decides. Na de verkiezingen bleef het wat rustig van mijn kant, dat had alles te maken
met de focus om mensen actief te maken voor de campagne. Vlak na de verkiezingen
organiseerde ik samen met Mark de inspraakavond, waar jullie natuurlijk allen bij waren.
Verder organiseerde ik samen met de Scholingscommissie de DWARS Kampioenschappen
en samen met Bas de GMO-avond.
Voor na het congres ligt het plan klaar voor DWARS door de samenleving. Een tour door
Nederland waarin we erop uit willen gaan en op zoek willen naar onze idealen in de praktijk
en onze ogen willen openen voor problematiek waar wij binnen de vereniging niet vaak stil
bij staan.
Scholing
Op scholingsgebied hadden mijn voorgangers al een ontzettende mooie weg ingezet. Zo
mocht ik meteen aan de slag met de DWARS Academy. De tegenslag kwam vrij snel toen
onze trainingspartner zich opeens niet meer aan zijn afspraken hield. Hierdoor moest ik
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meteen aan de slag met een nieuwe trainer, en dat heeft goed uitgepakt. We hebben een
intensieve trainingsdag gehad met de DWARS Academy, en ook met de promotie hiervan
ben ik nog het hele jaar bezig geweest. Ik zorgde ook voor de trainingen voor het politiek
overleg en heb de afdelingen meermaals de optie van trainingen van de Academy
aangeboden. Tevens heb ik de kaderdag georganiseerd. Deze vond ik zelf leuk en leerzaam
met een inspirerende spreker! Ook had ik de eer namens DWARS het PJO-Parlement te
organiseren. Een simulatie van de Tweede Kamer waarbij DWARS als winnaar werd
verkozen. Door de enorme stroom aan nieuwe leden kreeg ik ook het idee de Politieke
Ontgroening te starten. Een mini-traject voor nieuwe leden vooral gericht op politieke
vaardigheden.
Tevens zal na het congres de Summer School worden georganiseerd waar ik al heel veel
voor heb klaarliggen. Ook organiseer ik nog grotendeels het zomerkamp, hier ben ik ook al
voor het congres mee bezig geweest.
TRAJECT2018
Het mooiste van alles was het opstarten van TRAJECT2018. Dit is het grootste
scholingstraject wat DWARS ooit gekend heeft en is ontstaan uit het succes van het eerdere
TRAJECT2014. In dit scholingstraject trainen we 28 ambitieuze DWARS’ers in alles waarvan
wij denken dit nodig te hebben voor een succesvol raadlidmaatschap. Ik had het enorme
plezier dit op te mogen starten met een geweldige commissie en nog voor het congres het
openingsweekend en twee terugkomdagen te hebben gehad. Het was ook voor mij zeer
leerzaam en geweldig om te mogen doen voor de vereniging.
Algemeen
Naast mijn specifieke taken heb ik me natuurlijk ook als bestuurslid van DWARS met andere
zaken beziggehouden. Zo was ik namens dit bestuur de persoon die zich bezich hield met
License to heal. Het meest belangrijke echter was het culinair opvoeden van mijn bestuur.
Dit is bijna gelukt. Het liefst was ik nog een aantal maanden doorgegaan met deze zeven
helden om ze nog verder te beschaven. Het mocht echter niet zo zijn. Mijn dank gaat uit
naar het beste bestuur (‘vo) wat ik me ooit kon wensen, de geweldige commissie van
TRAJECT2018 en natuurlijk de vereniging die me de kans heeft gegeven deze geweldige
negen maanden mee te mogen maken.
Leuk hè?
FABIAN VAN HAL, ORGANISATIE EN LEDEN
Beste DWARS’er, beste lezer,
Het zit erop! Wat was dit een spannend jaar, maar gelukkig hebben we een succesvolle
verkiezingsuitslag behaald. Zoals jullie weten is de aandacht voor GroenLinks, en daarmee
DWARS, gegroeid. Enorm gegroeid. Ontzettend blij ben ik om te zeggen dat ons
ledenaantal meer dan verdubbeld is. We hebben een gigantische groei meegemaakt, met
soms zelfs meer dan 200 nieuwe leden per week. Dat maakt mij een trots bestuurslid
Organisatie & Leden.
Ledengroei
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Deze groei heb ik geprobeerd te kanaliseren door een vergroting van het aantal
nieuweledendagen en –avonden. Voorheen deden we er 4 per jaar, nu elke maand één. Eerst
waren ze alleen maar overdag, maar om de opkomst te vergroten heb ik besloten dat het nu
in de avond gehouden wordt. Dit is mooi gelukt, en met interessante programma’s en toffe
sprekers ben ik blij dat ze succesvol zijn geweest (met een hoogtepunt van 110 nieuwe leden
op één avond!).
Meetups
Ook het werven op de GroenLinks meetups was een succes. Een reden van de stroom
nieuwe leden was de succesvolle werving op de meetups. Samen met afdelingen en de
promotiecommissie hebben we ervoor gezorgd dat we met veel DWARSers daar aanwezig
waren. We zien mensen die we daar voor het eerst hebben aangesproken nu actief terug in
de vereniging. Dat maakt mij erg blij. De allergrootste lof en dank voor iedereen die daaraan
meegeholpen heeft.
Zomertour
De zomertour-voorbereidingen zijn zo goed als klaar. We hebben een groot aantal
instellingen geboekt, waaronder een aantal HBO’s. Ook is nagedacht over de aankleding:
we willen dit jaar wat interactievers, bijvoorbeeld spelletjes. Ik verwacht een succesvolle
zomertour.
Overijssel
We hebben een nieuwkomer: de afdeling Overijssel is opgericht. Driewerf hoera, want de
afdeling loopt prima. Met behulp van de lokale DWARS'ers daar zijn we meerdere malen
bijeengekomen en staat er nu iets moois.
Afdelingsbeleid
Op het moment dat ik dit schrijf zijn we bezig met het opzetten van een afdelingsbeleid om
de organisatie te professionaliseren. Dit houdt in dat we de afdelingen verbeteren. Het is
nog niet af, dus ik kan er nog niet veel over zeggen.
MBO-pakket
Het mbo-pakket wat ik voorstelde in oktober is nog niet af. Wel is er vooruitgang geboekt,
er ligt iets wat afgemaakt kan worden.
Afdelingenweekend
Het afdelingenweekend is niet doorgegaan. Door een gebrek aan interesse waren we
genoodzaakt het weekend af te blazen.
Bestuursbuddies
Afdelingen geven aan het bestuursbuddy-systeem fijner te vinden dan het huidige model:
nu is het aanspreekpunt één persoon (ik). Het bestuur raad daarom het volgende bestuur
aan weer terug te gaan naar de bestuursbuddies.
Vale!
Al met al heb ik enorm veel plezier gehad en ben ik enorm blij met de zaken die gelukt zijn!
Het was me een ware eer. Tot ziens!
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ETIENNE GOUDRIAAN, CAMPAGNE EN COMMUNICATIE
Ik kan niet anders zeggen dan dat mijn bestuursjaar voorbij is gevlogen! Vanaf dag één zat ik
midden in de Tweede Kamercampagne en ben ik volle vaart aan de slag gegaan. Verder ben
ik dit jaar druk aan de slag zijn gegaan om de online communicatie te professionaliseren.
Het was een mooi jaar met vele hoogtepunten. Hier onder zal ik de belangrijkste prioriteiten
van het afgelopen jaar uitlichten:
Website & Online
Vorig jaar hebben we een nieuwe website gekregen. Die was al een flinke verbetering ten
opzichte van de oude site. Toch waren er nog een hoop dingen aan de site waar we ruimte
voor verbetering zagen. Door het jaar is er gewerkt aan nieuwe content voor alle pagina’s.
Zo heb ik samen met Mark de bestuurspagina’s en de standpuntenpagina aangepakt.
Daarnaast heb ik de groene grassprieten en andere banners aangepast op de site voor
mooiere banners die bij de onderwerpen van de pagina passen. Door deze en andere
verbeteringen is de website nu nog een stuk mooier en professioneler dan hij bij mijn
aantreden was.
Ook op de andere online kanalen is vooruitgang geboekt. In het verleden was de media van
DWARS vaak onderverdeeld onder meerdere bestuursleden en daarom was er vaak geen
eenduidig mediabeleid. Met mijn nieuwe bestuursfunctie was dit verbeteren dan ook één
van mijn eerste prioriteiten voor het bestuursjaar. Ik ben dan ook nog voor het eerste
bestuursweekend aan de slag gegaan met het uitschrijven van een mediabeleid. Ik denk dat
ik samen met mijn medebestuursleden een grote slag heb gemaakt in online communicatie.
Een voorbeeld daarvan is het opzetten van een Instagram-account waarop we foto’s van
acties en hoogtepunten van de vereniging delen met onze achterban. Verder hebben we
meerdere lange termijn projecten voor Facebook opgezet. Onze achterban op Facebook is
sinds het begin van de campagne meer dan verdubbeld en we proberen deze mensen te
activeren door regelmatig content te delen. Enkele voorbeelden daarvan zijn de afdelingenen commissieposts en en de inhoudelijke stellingen die Bas elke week op de pagina deelt.
Campagne
Een Tweede Kamercampagne kost altijd meer tijd dan je denkt. Daarom wil ik beginnen met
mijn campagnecommissie, de afdelingen en alle vrijwilligers enorm te bedanken. Het was
een tijd vol met hoogtepunten. We haalden namelijk al onze campagnedoelen met glans.
Drie acties in de landelijke media? Check! Viral gaan met één van onze video’s? Met de
Pokémon-video was het meteen raak. We haalden RTL Boulevard, de Volkskrant en de NOS
en hadden een bereik van ruim 500.000 op Facebook. Ook waren we in de laatste week voor
de verkiezingen in bijna elke DWARS stad wel op de Universiteit te vinden en hebben we
duizenden jongerenflyers uitgedeeld. Ik kan eigenlijk niet anders dan enorm tevreden zijn
met het resultaat.
In de maanden na de Tweede Kamercampagne hebben we ingezet op zichtbaarheid bij
bijvoorbeeld de Climate March en de 1 mei-viering van FNV. In de laatste weken van ons
bestuur gaan Noortje en Iris en ik samen ook ook nog een grote inhoudelijke campagne
uitrollen. We zullen door het hele land pleiten voor schoon drinkwater in Gaza.
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Foto-database
Een ander belangrijk punt waar ik aan gewerkt heb is de foto-database. Het vinden van
mooie foto’s voor posts en promoties was bij DWARS altijd een flinke klus en daarom wilde
ik graag een grote database aanleggen met alle foto’s in de afgelopen jaren. Ik heb enkele
duizenden foto’s gefilterd en gesorteerd op acties en congressen van afgelopen jaren en
hoop dat mijn opvolger hier nog veel plezier van zal hebben.
IRIS NIBBERING, INTERNATIONAAL SECRETARIS
Wat hebben we een mooie en interessante dingen met elkaar mogen meemaken. Het was
bijzonder om in zo’n team te mogen werken. Dank jullie wel voor de fijne tijd!
Na de veranderingen in bestuursfuncties verloor mijn post het ‘inhoudelijke’ deel, maar dit
bleek in praktijk lastig te scheiden van het organisatorische. Ik heb me ingezet met het doel
om internationaal bereikbaarder te maken door meer activiteiten in de regio te organiseren,
meer leden binnen FYEG actief te krijgen en internationale activiteiten goed te
communiceren en binnen DWARS een vervolg te geven.
DWARS verovert de regio
Met een record van 28 leden zijn we naar Hamburg geweest. De reis was geslaagd en voor
het eerst georganiseerd door een reiscommissie! Hier houdt het echter niet op: op 18 en 19
oktober 2017 zijn we welkom in Brussel bij het Europees Parlement en in de zomer van 2018
organiseren we met onze zusterorganisaties in Duitsland en België een weekend over
kernenergie. Wat niet gelukt is, is de totstandkoming van afdelingsuitwisselingen: de
afdeling Rotterdam heeft zich hard ingezet om een uitwisseling te organiseren met Gent.
Dit zou tevens als experiment dienen om te kijken of dit ook voor andere afdelingen
mogelijk gaat worden. Jammer genoeg is dit niet doorgegaan.
DWARS verovert Europa
Het jaar begon met een kleine domper: een bid om de General Assembly, het congres van
FYEG, in Nederland te hosten, werd afgewezen. Ik hoop dat in de toekomst deze alsnog
naar Nederland zal komen. Bij elke activiteit van FYEG is er minstens één DWARS’er
aanwezig geweest en ook in verschillende werkgroepen zijn DWARS’ers actief. Dit blijven
echter veelal dezelfde mensen en hier zal dan ook een uitdaging blijven liggen voor mijn
opvolger. De OverDWARS veel stukken geschreven over de campagne welke ook zijn
verschenen in de Ecosprinter (de OverDWARS van FYEG). Eind mei (een paar dagen nadat ik
deze verantwoording schrijf) is de General Assembly. Samen met de Waalse jonge groenen
hebben we een resolutie geschreven over Israel-Palestina. Dit is een gevoelig onderwerp bij
sommige lidorganisaties en het is in het verleden al vaker een onderwerp van discussie
geweest. Daarnaast zal er op dit congres een nieuw bestuur worden verkozen, waarvoor wij
twee DWARSe kandidaten hebben! Ook in het Europees Jeugdforum heeft een DWARS’er,
Sebastiaan, plaatsgenomen, dus we zijn bijzonder goed vertegenwoordigd in Europa.
In november ben ik met verschillende PJO’s naar Noorwegen geweest. Hierna hebben de JD
en ik het initiatief genomen om een Arctisch Manifest te schrijven, welke uiteindelijk door
elke PJO op de JOVD en SGPJ na is gesteund. In maart hebben wij deze onder andere
overhandigd aan Minister Koenders.
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DWARS verovert de wereld
In maart en april was het Global Young Greens congres. We zijn hier met vier DWARS’ers
heen geweest, dank voor jullie aanwezigheid en inzet. We hebben de Statuten flink onder
handen genomen en op één amendement na, zijn al onze amendementen aangenomen.
Ook is er gefocust op het in contact brengen van jonge groenen van andere organisaties
met individuele DWARS’ers en hebben we veel geleerd over formeren en regeren van
landen die hier ervaring mee hebben. Daarnaast hebben wij onze ervaring met de
campagne gedeeld.
De wereld verovert DWARS
Het is heel tof dat we Jill Stein mochten verwelkomen! Met Bas en Emile heb ik een
programma neergezet, met onder andere een collegetour door Funs waar meer dan 300 (!)
mensen heen zijn gekomen. Jammer genoeg kon ik echter zelf niet aanwezig zijn in verband
met het Global Young Greens congres.
Er komt ook nog een campagne aan: met Noortje en Etienne werk ik aan een campagne
over het Gaza Reconstruction Mechanism, dat voor een groot gebrek aan drinkwater zorgt:
een campagne die zowel lokaal als internationaal plaats gaat vinden.

Verantwoording Hoofdredacteur
Overdwars
Lief DWARS,
De afgelopen acht maanden heb ik mij ingezet om ons ledenblad OverDWARS bekender en
toegankelijker te maken, zowel onder (nieuwe) leden als binnen GroenLinks en daarbuiten.
Daartoe heb ik de redactie uitgebreid met nieuwe redacteurs, die zelfstandiger en
doordachter te werk gaan dan voorheen. Onder mijn hoofdredactionele leiding heeft
OverDWARS succesvol nieuwe media toegepast, zoals quizzen, zelftests en vlogs.
Een belangrijk speerpunt in mijn verkiezing was de verankering in de vereniging. Ik heb
getracht beter op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen van de inhoudelijke commissies,
en hen een laagdrempelige basis te bieden om hun werk onder de aandacht te brengen
binnen DWARS. Dit deed ik door het Politiek Overleg op regelmatige basis bij te wonen, en
daar commissies uit te nodigen hun standpunten en onderzoeken te verspreiden via
OverDWARS. Dat heeft op het moment van schrijven tot gevarieerde opiniestukken geleid
vanuit vijf commissies én een samenwerking met een GroenLinks-gremium.
Een mooie mijlpaal was de organisatie van een heuse OverDWARS-scholingsactiviteit. De
kleine kweekvijver die de redactie vormt, zal middels een schrijfworkshop de kennis en
kunde van het schrijven overdragen op andere leden. Op het moment van schrijven moet
deze nog plaatsvinden, dus ik hoop op het congres te spreken over een geslaagde avond.
Helaas zijn er ook beloften die ik (nog) niet heb kunnen waarmaken. Er is nog altijd geen
afgerond witboek voor OverDWARS, waardoor nieuwe redactieleden soms voor hun gevoel
in het diepe worden gegooid. Daarin heb ik de uitslagen van een – inmiddels alweer best
oud – ledenonderzoek dan ook nog niet kunnen verwerken.
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Graag eindig ik op een hoge noot. Het lezersaantal van OverDWARS is de afgelopen
maanden explosief gegroeid, zoals onder andere terug te zien in de Facebookstatistiek
hieronder. Laten we er voor het gemak vanuit gaan dat dit niets te maken heeft met Jesse
Klaver, en alles met mijn geweldige redactie, die zich oneindig inzet om mooie, grappige en
interessante content af te leveren. Ik wil alle redacteurs daarvoor van harte bedanken, en de
rest van DWARS nog kort oproepen tot actie. Heb jij een mening, een
teken-/schrijf-/film-/komedietalent of gewoon een geniaal (idee voor een) artikel? Je kunt
ons altijd bereiken via over@dwars.org, waarvandaan we jou helpen een gevierd auteur te
worden – al is het maar voor even.
Groetjes, Lynn van Calmthout

Verantwoording RAAD VAN ADVIES
Lief congres,
De afgelopen maanden zijn voorbij gevlogen. Het lijkt nog maar een paar weken geleden
dat het laatste herfstcongres heeft plaatsgevonden. In de tijd tussen het herfst- en
zomercongres heeft de RvA verschillende dingen gedaan.
Allereerst is er maandelijks vergaderd, waarbij aan de hand van de bestuursnotulen en onze
eigen agenda actuele zaken zijn besproken. Naar aanleiding van deze vergaderingen
verzonden we vervolgens een lijstje met snelle op- en aanmerkingen naar het bestuur,
waarna de uitgebreide notulen volgden om in te zien voor geïnteresseerde leden. Een paar
leden van DWARS hebben onze vergadering als gast bezocht.
Daarnaast hebben we twee maal koffiegesprekken gevoerd met alle bestuursleden. Dit
leverde een belangrijk beeld op van de sfeer binnen het bestuur en op basis daarvan kunnen
we in algemene bewoording wijzen op zaken die aandacht behoeven - iets wat we dan ook
gedaan hebben. Bovenop de koffiegesprekken voert de RvA kwartaalgesprekken met het
bestuur. Daarvan heeft er één plaatsgevonden, namelijk in maart. Op basis van deze
gesprekken is besloten dat de RvA niet langer direct de ruwe notulen krijgt van het bestuur,

22

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2017 | 10 en 11 juni, Groningen
DWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARS

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
maar dat het bestuur vaker met de RvA contact op zal nemen om advies te vragen. Dit is de
afgelopen periode verschillende keren gebeurd.
Tot onze spijt moeten we wel constateren dat sommige bestuursleden de kritische blik en
het advies van de RvA minder op prijs stellen dan gehoopt. Dit heeft helaas tot gevolg
gehad dat de RvA zich de laatste paar maanden enigszins beknot voelt in haar werk. We
hopen dat dit gevoel de komende maanden weer zal verdwijnen.
Dan een heel ander onderwerp: de RvA is sinds het lentecongres teruggebracht naar 5
leden. We merken dat dit beperkte aantal leden het lastig maakt om voldoende voeling met
de vereniging te behouden. De meeste leden van de RvA doen veel voor de vereniging,
maar kunnen hun taken niet goed uitvoeren doordat er simpelweg te veel op hen afkomt.
Wij willen het congres en het bestuur dan ook oproepen om het aantal leden dat de RvA
kent in de toekomst te vergroten.
Tot slot, Dwayne en Jesper zullen tijdens dit congres afzwaaien als leden van de RvA.
Dwayne heeft hiervoor gekozen omdat hij zich gaat richten op andere zaken bij GroenLinks.
Jesper heeft deze keuze gemaakt omdat zijn huidige baan slecht te combineren valt met de
RvA en daarmee kan hij minder tijd dan gewenst in zijn taken bij de RvA steken. Wij hopen
dat jullie waardige opvolgers voor ons zullen kiezen en wensen ze dan ook veel succes! De
RvA bedankt Dwayne en Jesper voor het gedane werk en inzet.
Dwarse groet,
Raad van Advies

Verantwoording kascommissie
De kascommissie is sinds het herfstcongres tweemaal bij elkaar gekomen, eenmaal om de
jaarrekening van 2016 te controleren en eenmaal om de eerste maanden van 2017 te
controleren.
Bij de jaarrekening van 2016 horen de volgende opmerkingen:
- De in- en uitgaven van de kas zijn niet bijgehouden. Hierdoor kan de kascommissie
niet controleren of de transacties uit de kas correct zijn verlopen. Dit ziet de
kascommissie als een ernstige tekortkoming om haar taak goed te kunnen
uitoefenen.
- Op 05-10-2017 is er voor €34,27 bij de Albert Heijn uitgegeven, maar hier is geen bon
van. Men kan ook niet meer achterhalen waarvoor dit is geweest.
- De bonnen lagen helaas matig op volgorde. Nu heeft dit ook met de boekhouding
van GroenLinks te maken, maar dat maakt controleren soms lastig.
- De bedden van het congres in Breda waren €30 i.p.v. €20. De kascommissie raadt aan
om altijd een offerte op te vragen en om daarin de prijzen vast te leggen.
Bij de eerste maanden van 2017 horen de volgende opmerkingen:
- DWARS Groningen is voor €200 gaan wadlopen. Naar de mening van de
kascommissie is het geen taak van DWARS om voor zulke hoge bedragen
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-

activiteiten te gaan vergoeden waarvan aan ons matig kan worden uitgelegd wel
doel ze dienen binnen de gestelde kaders van de vereniging.
De kascommissie wil Emile graag een compliment geven voor de keurige
boekhouding van de eerste maanden van 2017.

De kascommissie raadt het congres aan om voor de jaarrekening van 2016 decharge te
verlenen.

Wijzigingsvoorstellen
Huishoudelijk reglement en politiek
programma
WIJZIGINGSVOORSTELLEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Wijzigingsvoorstel 1
Artikel 5 (lid 6)
Indiener: het bestuur
Toevoegen: 5.6 Een afdelingsbestuur stuurt uiterlijk 1 januari een beleidsplan en
jaarbegroting voor het volgende jaar ter goedkeuring naar het landelijk bestuur.
Toelichting: Mede vanwege de ongekende ledengroei is professionalisering van de
afdelingen gewenst. Met deze toevoeging willen we deze professionalisering op
verschillende manieren bewerkstelligen:
 Door naast de jaarbegroting een beleidsplan op papier te zetten, zorgen we ervoor
dat alle afdelingen structureel langetermijnplannen maken.
 Doordat de begroting en het beleidsplan aan het landelijk bestuur worden
voorgelegd worden afdelingen geprikkeld deze (tijdig) op te stellen.
 Doordat het landelijk bestuur de begroting en het beleidsplan moet goedkeuren
zorgen we ervoor dat afdelingen structureel – en indien nodig met hulp van het
landelijk bestuur – een goede begroting en een goed beleidsplan opstellen.
Wijzigingsvoorstel 2
Artikel 5 (lid 7)
Indiener: het bestuur
Toevoegen: 5.7 Afdelingen sluiten hun lijn van woordvoering over landelijke politiek kort
met het landelijk bestuur.
Toelichting: Met deze toevoeging willen we voorkomen dat afdelingen over landelijke
onderwerpen iets anders communiceren dan het landelijk bestuur; dit kan naar de
buitenwereld toe namelijk onduidelijkheid scheppen over waar DWARS voor staat en wat
wij als vereniging willen bewerkstelligen. Mochten afdelingen naar buiten toe over
landelijke onderwerpen willen communiceren dan dienen zij dat kort te sluiten met het
landelijk bestuur.
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Wijzigingsvoorstel 3
Artikel 9 (lid 1)
Indiener: het bestuur
Huidige tekst: 9.1 De zoekcommissie en de kandidatencommissie ondersteunen het
congres in het zoeken, enthousiasmeren en beoordelen van (potentiële) kandidaten voor
het landelijk bestuur, de RvA en de hoofdredacteur van de OverDWARS.
Toevoegen: Na '..van de OverDWARS': De Zoekcommissie zoekt en enthousiasmeert
daarnaast potentiële commissiepresidialeden en deelnemers aan activiteiten waarbij leden
DWARS mogen vertegenwoordigen.
Toelichting: Het bestuur stelt voor de taken van de Zoekcommissie uit te breiden. Het
vinden van geschikte commissiepresidialeden en leden die DWARS bij activiteiten
vertegenwoordigen is een belangrijke en tijdrovende taak, die nu bij het bestuur ligt. Omdat
het zo'n belangrijke en tijdrovende taak is, legt het bestuur deze taak graag bij een orgaan
dat zich al volledig richt op het vinden van geschikte DWARS'ers. Zo zorgen we ervoor dat
de kwaliteit van commissiepresidia en DWARS-vertegenwoordigers structureel
gewaarborgd wordt.
Wijzigingsvoorstel 4
Artikel 9 (lid 2)
Indiener: het bestuur
Huidige tekst: 9.2 De functieomschrijving van de zoekcommissie: a. 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
en dat zij hen informeert.
Toevoegen: Na '..en dat zij hen informeert.': De Zoekcommissie zoekt daarnaast naar
mensen die interesse hebben in en enthousiast zijn over deelname aan activiteiten waarbij
leden DWARS mogen vertegenwoordigen.
Toelichting: Zie toelichting wijzigingsvoorstel 3.
Wijzigingsvoorstel 5
Artikel 9 (lid 3b)
Indiener: het bestuur
Huidige tekst: 9.3b De zoekcommissie bestaat uit minimaal 3, maximaal 6 leden die op
het zomercongres worden verkozen voor een termijn van één jaar.
Vervangen door: 9.3b De Zoekcommissie bestaat uit minimaal zes en maximaal acht
leden die op het zomercongres worden verkozen voor een termijn van één jaar.
Toelichting: Vanwege de voorgestelde uitbreiding van de taken van de Zoekcommissie
zijn meer commissieleden nodig. Op basis van ervaringen dit jaar en in het verleden schat
het bestuur in dat er voortaan minimaal zes leden nodig zijn om de Zoekcommissie goed
haar taken te laten vervullen.
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Wijzigingsvoorstel 6
Artikel 28 (lid 7)
Indiener: het bestuur
Toevoegen: 28.7 Leden van commissiepresidia mogen maximaal €15 van het avondeten
voor een commissievergadering declareren, mits er geen gebruik is gemaakt van vlees- en
vishoudende producten en er door een commissielid is gekookt.
Toelichting: Veel commissieleden nemen de moeite om op een doordeweekse avond
naar Utrecht te reizen om een vergadering bij te wonen. Om zowel commissiepresidia als
reguliere commissieleden te stimuleren naar vergaderingen te komen - en als blijk van
waardering - willen we commissiepresidia de mogelijkheid bieden het avondeten te
declareren. We stellen een maximum van €15 voor, omdat het budget beperkt is en we een
al te luxe avondmaaltijd willen ontmoedigen. Ten slotte stellen we voor dat er door een
commissielid gekookt moet worden, om te voorkomen dat er eten besteld wordt op kosten
van DWARS.
Wijzigingsvoorstel 7
Artikel 10 (lid 2b)
Indiener: het bestuur
Huidige tekst: 10.2b De secretaris is verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie
van de congressen, de wisseling van het bestuur, het archiveren, de ledenadministratie en
secretariële bestuurstaken.
Toevoegen: Na '..de ledenadministratie': het personeel van DWARS.
Toelichting: Sinds oktober is de secretaris – en niet langer de penningmeester –
verantwoordelijk voor het personeel van DWARS. Deze stap is gezet omdat het personeel
zich vooral bezighoudt met de ledenadministratie, wat onder de verantwoordelijk van de
secretaris valt. Het is daarom logisch de secretaris verantwoordelijk te maken voor het
DWARS-personeel.
Wijzigingsvoorstel 8
Artikel 10 (lid 2c)
Indiener: het bestuur
Huidige tekst: 10.2c Penningmeester: de penningmeester is verantwoordelijk voor de
coördinatie van betalingen, de begroting, de juridische aspecten en het financieel
jaarverslag. Daarnaast is de penningmeester verantwoordelijk voor het beheer van het
DWARSpand en voor het personeel van DWARS.
Verwijderen: Na '..voor het beheer van het DWARSpand': het personeel van DWARS.
Toelichting: Zie toelichting wijzigingsvoorstel 7.
Wijzigingsvoorstel 9
Artikel 20 (lid 3)
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Indiener: het bestuur
Huidige tekst: 20.3 De kascommissie controleert het financiële beleid minimaal twee
keer per jaar. Bij deze controle zijn naast de kascommissie, de penningmeester en een
tweede bestuurslid aanwezig, de voorzitter of vicevoorzitter organisatorisch. De resultaten
van een controle wordt tijdens het voor- en najaarscongres aan de leden bekend gemaakt
en toegelicht.
Vervangen door: 20.3 De Kascommissie controleert het financiële beleid minimaal twee
keer per jaar. Bij deze controle zijn de Kascommissie, de penningmeester en een tweede
bestuurslid aanwezig: de voorzitter of de vicevoorzitter. De resultaten van een controle
worden tijdens het zomer- en wintercongres aan de leden bekend gemaakt en toegelicht.
Toelichting: Vicevoorzitter organisatorisch is sinds oktober geen bestaande post meer.
Wijzigingsvoorstel 10

Artikelen 10 (lid 1) en 20 (lid 3)
Indiener: het bestuur
Huidige tekst: De termen 'voorjaarscongres' en 'najaarscongres' worden in de artikelen
10.1 en 20.3 genoemd in het Huishoudelijk Reglement.
Vervangen door: De termen 'voorjaarscongres' en 'najaarscongres' worden vervangen
door respectievelijk 'zomercongres' en 'wintercongres'.
Toelichting: DWARS organiseert sinds dit jaar een zomer- en wintercongres in plaats van
een voor- en najaarscongres.
Wijzigingsvoorstel 11
Artikelen 12 (lid 1), 14 (lid 2), 15 (lid 1) en 29 (lid 5)
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: De term 'Huishoudelijk Reglement' wordt in artikelen 12.1, 14.2, 15.1 en
29.5 met kleine letters geschreven.
Vervangen door: De term 'Huishoudelijk Reglement' in bovengenoemde artikelen met
hoofdletters schrijven.
Toelichting: 'Huishoudelijk Reglement' is de naam van het document zelf, zoals het
erboven staat.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 12
Artikelen 5 (lid 5) en 18 (lid 2)
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: De term 'Politiek Programma' wordt in artikelen 5.5 en 18.2 met kleine
letters geschreven.
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Vervangen door: De term 'Politiek Programma' in bovengenoemde artikelen met
hoofdletters schrijven.
Toelichting: In het Huishoudelijk Reglement staat 'Politiek Programma' in deel K, dat
specifiek over het Politiek Programma gaat, met hoofdletters.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 13
Artikelen 11 (lid 1) en 22 (lid 8)
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: De term 'tweederde' wordt in artikelen 11.1 en 22.8 aan elkaar
geschreven.
Vervangen door: De term 'twee derde' in bovengenoemde artikelen los van elkaar
schrijven.
Toelichting: Breuken schrijf je óf aan elkaar (witte boekje) óf de teller en de noemer los
(groene boekje. Ikzelf ben vooral aanhanger van het groene boekje. Bovendien staat dit al
zo geschreven op één plek: “een tiende” van artikel 38, lid 3 van de statuten.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 14
Artikelen 1 (leden 1 en 2) en 2
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: Geldbedragen worden in artikelen 1.1, 1.2 en 2 op de volgende manieren
geschreven: '10 euro', '€ 1', '€ 50,-' en '€ 10'.
Vervangen door: €(geldbedrag),-.
Toelichting: In het Huishoudelijk Reglement staan op drie manieren geldbedragen
geschreven. Ik stel voor om er één stijl van te maken.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 15
Artikelen 5 (lid 5) en 29 (lid 5)
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: De term 'Beginselprogramma' wordt in artikel 5.5 niet met een
hoofdletter geschreven. Daarnaast wordt in artikel 29.5 gerept over de beginselverklaring.
Vervangen door: De term 'Beginselprogramma' wordt in artikel 5.5 met een hoofdletter
geschreven. Daarnaast wordt 'beginselverklaring' in artikel 29.5 vervangen door de term
'Beginselprogramma'.
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Toelichting: Hetzelfde als het Politiek Programma, alleen dan in deel J van het
Huishoudelijk Reglement.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 16
Artikelen 13 (lid 1a) en 20 (leden 1 tot en met 4)
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: De 'Kascommissie' wordt in artikelen 13.1a, 20.1, 20.2, 20.3 en 20.4 met
een kleine letter geschreven.
Vervangen door: 'Kascommissie' in bovengenoemde artikelen met een hoofdletter
schrijven.
Toelichting: Ik raad hier een consistente schrijfwijze aan.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 17
Artikelen 13 (lid 8) en 30 (lid 7)
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: 'Commissie van beroep' wordt in artikelen 13.8 en 30.7 met kleine letters
geschreven.
Vervangen door: 'Commissie van Beroep' in bovengenoemde artikelen met hoofdletters
schrijven.
Toelichting: Ik raad hier een consistente schrijfwijze aan.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 18
Artikelen 13 (lid 1b), 16 (lid 1) en 17 (lid 1)
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: 'Politiek inhoudelijk' wordt in artikelen 13.1b, 16.1 en 17.1 los van elkaar
geschreven.
Vervangen door: 'Politiek-inhoudelijk' in bovengenoemde artikelen met een
tussenstreepje schrijven.
Toelichting: Hier moet een tussenstreepje tussen.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 19
Artikelen 10 (leden 2c en 2d)
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Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: 'DWARSpand' wordt in artikel 10.2c aan elkaar geschreven. 'DWARS
leden' wordt in artikel 10.2d los van elkaar geschreven.
Vervangen door: 'DWARSpand' vervangen door 'DWARS-pand' en 'DWARS leden'
vervangen door 'DWARS-leden'.
Toelichting: Deze woorden moeten met een tussenstreepje.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 20
Artikelen 18 (lid 3a) en 19 (lid 2)
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: 'Landelijk Bestuur' wordt in artikelen 18.3a en 19.2 met hoofdletters
geschreven.
Vervangen door: 'Landelijk Bestuur' in bovengenoemde artikelen met kleine letters
schrijven.
Toelichting: Hier zou ik adviseren kleine letters te gebruiken.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 21
Artikel 30 (leden 1 en 6)
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: 'Adjunct hoofdredacteur' en 'interim hoofdredacteur' worden in artikelen
30.1 en 30.6 los van elkaar geschreven.
Vervangen door: 'Adjunct-hoofdredacteur' en 'interim-hoofdredacteur' in
bovengenoemde artikelen met een tussenstreepje schrijven.
Toelichting: Volgens het groene boekje moet er na 'adjunct' of 'interim' een
tussenstreepje.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 22
Artikelen 3 (leden 1, 2 en 3) en 5 (leden 4 en 5)
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: In artikelen 3.1, 3.2, 3.3, 5.4 en 5.5 wordt 'de afdeling' of 'het
afdelingsbestuur' geschreven.
Vervangen door: 'De afdeling' en 'het afdelingsbestuur' in bovengenoemde artikelen
vervangen door respectievelijk 'een afdeling' en 'een afdelingsbestuur'.
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Toelichting: Zo voorkom je dat er later een 'de afdeling' komt, waardoor mensen de
reglementen kunnen misbruiken.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 23
Kopje D
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: Kopje 'C' en 'D' hebben momenteel dezelfde naam: 'Congres'.
Verwijderen: Kopje 'D'.
Wijzigen: De daaropvolgende kopjes: kopje 'E' wordt kopje 'D', kopje 'F' wordt kopje 'E',
enzovoort.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 24
Artikel 10 (lid 3)
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: Het bestuur kent een vicevoorzitter. De vicevoorzitter wordt door het
congres verkozen uit de secretaris, penningmeester, het bestuurslid scholing en activiteiten,
het bestuurslid campagne en communicatie, het bestuurslid leden en organisatie, de
politiek secretaris en internationaal secretaris.
Vervangen door: Het bestuur kent een vicevoorzitter. De vicevoorzitter wordt door het
congres verkozen uit de secretaris, de penningmeester, het bestuurslid scholing en
activiteiten, het bestuurslid campagne en communicatie, het bestuurslid leden en
organisatie, de politiek secretaris en de internationaal secretaris.
Toelichting: Voor 'penningmeester' en 'internationaal secretaris' zou ik nog het woordje
'de' toevoegen voor de continuïteit.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 25
Artikel 10 (lid 2d en 3)
Indiener: Simon de Vette
Huidige tekst: Artikelen 10.2d en 10.3 beginnen in regels van de voorgaande (sub)leden.
Wijzigen: Artikelen 10.2d en 10.3 laten beginnen op een nieuwe regel.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 26
Artikel 12 (lid 3)
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Indiener: het bestuur
Huidige tekst: 12.3 De commissie van Beroep moet zich op het eerstvolgende congres
verantwoorden indien er beroep is aangetekend op basis van artikel 10. 3.e.
Vervangen door: 12.3 De Commissie van Beroep moet zich op het eerstvolgende
congres verantwoorden indien er beroep is aangetekend op basis van artikel 9f.
Toelichting: Er wordt momenteel verwezen naar artikel 10. 3.e., terwijl er moet worden
verwezen naar artikel 9f.
WIJZIGINGSVOORSTELLEN POLITIEK PROGRAMMA
Wijzigingsvoorstel 1
Pagina 6
Indiener: Rogier Huurman
Toevoegen:
 Betalen met contant geld blijft altijd mogelijk bij de overheid en door de overheid
gesubsidieerde bedrijven (bijvoorbeeld in het OV).
 Het gebruik van de anonieme OV-chipkaart blijft mogelijk en wordt niet
ontmoedigd.
Toelichting: Anoniem kunnen zijn biedt mensen de vrijheid hun mening te uiten, te
experimenteren met hun gedrag of identiteit en uit hun bubbel te stappen. Altijd
identificeerbaar zijn lijdt tot zelfcensuur vanwege (toekomstige) werkgevers, verzekeraars
of zelfs overheden. De mogelijkheid anoniem te zijn beschermen we, behalve door het
afschaffen van de identificatieplicht en het terugdringen van cameratoezicht, door anoniem
reizen en betalen altijd mogelijk te houden.
Advies bestuur: Overnemen. De privacy die contant geld en de anonieme OV-chipkaart
bieden is volgens het bestuur van groot belang.
Wijzigingsvoorstel 2
Pagina 6
Indiener: Rogier Huurman
Toevoegen: Anoniem reizen wordt niet onmogelijk gemaakt door kentekenscanners,
overmatig cameratoezicht of andere surveillance.
Toelichting: Ook op reis moet de privacy niet onnodig worden aangetast door burgers
overal te volgen.
Advies bestuur: Het bestuur laat deze beslissing aan het congres over.
Wijzigingsvoorstel 3
Pagina 19
Indiener: Rogier Huurman
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Verwijderen: Er wordt een kilometerheffing ingevoerd van 7 cent per kilometer. Dit
levert op termijn een bedrag van rond de 5,4 miljard op. Dat wordt in zijn geheel
geïnvesteerd in fietssnelwegen, verbeterde openbaarvervoermogelijkheden en de
mogelijkheid om dichtbij je eigen werk te wonen. Deze investeringen doen recht aan de
extra belasting die een groot deel van Nederland zal raken.
Toelichting: Ook op reis moet de privacy niet onnodig worden aangetast door burgers
overal te volgen.
Advies bestuur: Ontraden. De baten van een kilometerheffing zijn volgens het bestuur
groter dan de kosten.
Wijzigingsvoorstel 4
Pagina 10 en 11
Indiener: Rogier Huurman
Toevoegen: De AIVD en andere veiligheidsdiensten houden geen veiligheidslekken
geheim, maar publiceren deze op verantwoordelijke wijze.
Toelichting: Amerikaanse en andere veiligheidsdiensten verzamelen kwetsbaarheden in
software om deze te gebruiken tegen vijandelijke systemen. Als deze in plaats hiervan direct
worden gecommuniceerd aan de producenten (responsible disclosure), kunnen de lekken
gedicht worden en wordt het internet veiliger voor iedereen. Daarnaast gebeurt het dat dit
soort verzamelingen zelf lekken en dus door andere kwaadwillenden kunnen worden
gebruikt. Nederland moet hier een verantwoordelijke rol in nemen.
Advies bestuur: Overnemen. Het op verantwoordelijke wijze publiceren van
veiligheidslekken komt het slachtoffer ten goede.
Wijzigingsvoorstel 5
Pagina 5
Indiener: Rozemarijn Diepenbroek
Huidige tekst: Het verbod op godslastering, majesteitsschennis en het beledigen van
buitenlandse staatshoofden wordt opgeheven. Recep Tayyip Erdoğan is een pannenkoek.
Vervangen door: Het verbod op majesteitsschennis en het beledigen van buitenlandse
staatshoofden wordt opgeheven. Recep Tayyip Erdoğan is een pannenkoek.
Toelichting: Het belang van het verbod op godslastering is groot voor de bescherming
van religieuze minderheden tegen aantijgingen die deze minderheden in hun
geloofsovertuiging negatief raken. Het toestaan van godslastering betekent dus dat er
toestemming wordt gegeven tot het beledigen van godsdienstige gevoelens. Daarbij is het
juist in een democratische samenleving belangrijk dat deze religieuze minderheden extra
worden beschermd, zodat iedereen van gelijke vrijheden kan genieten.
Advies bestuur: Ontraden. Het bestuur vindt de vrijheid van meningsuiting van groter
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belang dan het al dan niet bestaande recht om niet beledigd te worden.
Wijzigingsvoorstel 6
Pagina's 9 en 10
Indiener: Sümeyye van Schie
Toevoegen: De Engelse scholing van universitair docenten moet beter, bij een te laag
niveau, wordt er verplicht een cursus Engels aangeboden vanuit de universiteit, die
voornamelijk gericht is op spreekvaardigheid. Daarnaast moet de universiteit verplicht een
cursus aanbieden over presentatievaardigheden als iemand die geen opleiding tot docent
heeft gehad wel les wil gaan geven.
Toelichting: Het niveau waarop docenten Engels spreken is vaak erg laag, dit hindert veel
studenten. Veel opleidingen worden of zijn volledig Engelstalig, zonder dat er gelet wordt
op het taalniveau van de docenten. Voor beter en toegankelijker onderwijs is het nodig dat
docenten op een hoger niveau Engels spreken. Ook de presentatievaardigheden zijn bij veel
docenten erg slecht, ze praten naar hun PowerPoint, voelen het publiek niet aan en hun
houding is gesloten. Dit zou met een kleine cursus makkelijk verbeterd kunnen worden.
Advies bestuur: Overnemen, op voorwaarde dat de tekst beter leesbaar wordt. Het
bestuur stelt daarom het volgende voor: 'De Engelse taalvaardigheid van universitair
docenten moet beter. Wanneer de Engelse taalvaardigheid van een docent te laag is, wordt
er wordt verplicht een cursus Engels aangeboden door de universiteit. Deze is voornamelijk
gericht op spreekvaardigheid. Daarnaast wordt de universiteit verplicht een
presentatiecursus aan te bieden wanneer een niet tot docent opgeleide persoon les wil gaan
geven.'
Wijzigingsvoorstel 7
Pagina 19
Indiener: Sümeyye van Schie
Toevoegen: Bij nieuwbouw komt de standaard eis dat er sprake moet zijn van energieneutrale gebouwen. Hiermee steunt DWARS de Europese regelgeving die vanaf 2020 geldt.
Toelichting: Naast dat gebouwen verplicht een groen dak of zonnepanelen moet hebben,
is het erg belangrijk dat er verder wordt gekeken naar hoe er duurzaam gebouwd kan
worden. Hiervoor zijn bijvoorbeeld ook een goede isolatie en het gebruik van duurzame
materialen van belang. Daarnaast moeten we minder aardgas gaan gebruiken, dit bereik je
alleen als je verplicht stelt dat gebouwen energie-neutraal moeten zijn.
Advies bestuur: Overnemen.

jaarverslag
Voor het jaar 2016 is een financieel jaarverslag geschreven. Het jaarverslag vind je in bijlage
1.
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Begroting
Uitgaven
2017 (oud)

2017
(nieuw)

Post

Budget

Budget

Kantoormedewerker

9000

9000

Declaraties bestuur

6000

7500

Accountant/administratie

1500

1500

Verzekeringen

500

500

Kosten bank

200

200

Huur pand

10000

10000

Kantoormaterialen

500

1000

Website en e-mail

725

1200

Telefoon

500

600

Porto

500

1000

Abonnementen/lidmaatschappen

100

0

Grafische Vormgeving

2000

2000

Congres

6500

Zomercongres

5000

Wintercongres

6000

Lustrum

0

0

Symposium

2000

2000

Tweede Kamercampagne

5000

5000

Afschrijving Lustrum

1000

1000

Afschrijving TK campagne

1250

1250

Lidmaatschap FYEG

725

725

Declaraties leden

2500

4500

Activiteiten en scholing

7000

9000
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Huur stands

1500

2000

Internationalisering

3500

4500

Onvoorzien

1250

1625

Afdelingsbudget

3500

7500

OverDWARS

1000

1000

Commissies
Projecten

1500
14000

14000

Totaal

Totaal

82250

101100

Post

2017 (oud)

2017
(nieuw)

Subsidie Binnenlandse Zaken

53250

59100

Projectgelden

14000

14000

Contributie en Donaties

13000

27000

Donateurs

0

0

Overig

1000

1000

Reserve

0

0

ANJV gelden

2000

0

TOTAAL

TOTAAL

83250

101100

Inkomsten

Toelichting
Door de gigantische ledenstijging en de tien gewonnen zetels zullen onze inkomsten over
2017 veel hoger uitvallen dan begroot. Ons plan is om een soepele overgang naar 2018
garanderen, waarin we opnieuw een grote inkomstenstijging zullen hebben. Daarom
hebben we een nieuwe begroting samengesteld waarin de extra kosten die bij (de nieuwe
activiteit door) de ledenstijging horen worden verwerkt.
Ten eerste hebben we flink het budget voor de congressen verhoogd. Zo kunnen we meer
gasten ontvangen en iets meer luxe garanderen. Het wintercongres is duurder zodat
DWARS langzaamaan kan wennen aan (het organiseren van) betere congressen en
congressen waar we minder contributie voor vragen.
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Dan hebben we het potje voor ledendeclaraties opgehoogd. Met meer leden is er gewoon
meer activiteit. Ditzelfde geld voor activiteiten en scholing. We hebben een veel hogere
opkomst, en we willen de ledenbijdrage bij activiteiten sterk verminderen. Ook zijn er een
aantal grote scholingstrajecten opgezet.
Als laatste hebben we het afdelingsbudget flink verhoogd. We vinden het belangrijk dat we
de ledenstijging kunnen opvangen met sterke afdelingen die alle mogelijkheden hebben om
leuke activiteiten te organiseren. We raden het volgende bestuur aan om in de begroting
van 2018 opnieuw dit potje te verhogen.
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Congresstukken

Zomercongres 2017
groningen

ZONDAG
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Verantwoording zoekcommissie
Afgelopen oktober is er een nieuwe ZoekCie aangetreden, bestaande uit: Tessa, Tessel,
Julia, Funs, Rosanne en Arie. De voornaamste taak voor deze commissie was het ‘zoeken’
van 8 nieuwe bestuursleden en een hoofdredacteur voor de OverDWARS. Vanwege de grote
populariteit van DWARS en GroenLinks en het groeiende ledenaantal hadden we de hoop
dat dit een makkelijkere taak zou worden dan in voorgaande jaren.
Vol goede moed zijn we vervolgens aan de slag gegaan. We hebben, met de hulp van het
huidige bestuur, een boekje samengesteld met meer informatie over de verschillende
functies. Daarnaast is er een shortlist opgesteld van ongeveer 40 mensen die we op het oog
hadden om te vragen te solliciteren. Toen de kandidatencommissie op een gegeven
moment de vacatures heeft geopend, zijn deze mensen benaderd met de vraag of ze
interesse hadden in een bestuursfunctie bij DWARS.
Een aantal van hen had natuurlijk geen belangstelling. Met een aantal anderen die
positiever reageerden, hebben we een vervolggesprek gehouden over wat de verschillende
functies bij DWARS inhouden en om hun vragen rond een eventuele sollicitatie te
beantwoorden. ‘Helaas’ waren Rosanne en Tessel op dit punt zelf zo enthousiast geworden
over een bestuursfunctie bij DWARS, dat ze besloten om onderdeel te worden van een
oeroude DWARS-traditie en de ZoekCie verlieten en overwogen zelf voor het bestuur te
solliciteren.
Naarmate de tijd verstreek, kregen we van de kandidatencommissie het bericht dat er niet
voor iedere functie zich een kandidaat had gemeld. We hebben toen opnieuw onze opties
bekeken en er zijn een aantal mensen nogmaals benaderd. Ook zijn er een aantal nieuwe
kandidaten benaderd. Als gevolg van tussentijdse vacatures bij de Raad van Advies heeft de
ZoekCie zich toen ook nog gericht op het vinden van een tweetal kandidaten voor de RVA.
Het vinden van goede, enthousiaste kandidaten voor de verschillende functies bleek erg
lastig. We moeten op dit moment constateren dat de grote aanwas van nieuwe leden nog
maar mondjesmaat wordt omgezet in een stijging van het aantal actieve leden. Het aantal
functies binnen DWARS blijft echter wel groeien en dit vraagt vaak veel van de mensen
binnen het actieve kader, die vaak verschillende functies combineren. Deze mensen voelen
zich verantwoordelijk voor de taken die ze op zich hebben genomen. Ze weten dat er vaak
geen vervangers klaarstaan en willen daarom niet hun functie(s) neerleggen om in het
bestuur plaats te nemen.
Het komende jaar zal het bestuur in samenwerking met de nieuw te benoemen
Zoekcommissie zich moeten richten op het vergroten van het aantal actieve leden binnen
DWARS en tegelijkertijd kritisch moeten kijken naar het aantal functies binnen de
vereniging. Het is natuurlijk ook wel logisch dat het enige tijd kost voor nieuwe leden om
hun plek te vinden binnen de vereniging en zeker voordat iemand een functie als bestuurslid
op zich kan nemen maar een goede begeleiding hierin kan voor DWARS de komende jaren
van grote waarde zijn.
Om met een positieve noot te eindigen, willen we graag iedereen die deze verantwoording
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leest oproepen om actief te worden binnen DWARS. We spreken uit ervaring als we zeggen
dat deze stap iedereen van harte aan te bevelen is: voor je politieke en bestuurlijke
ontwikkeling, maar vooral toch ook vanwege de leuke en bevlogen mensen die je zal gaan
ontmoeten en de goede vrienden/vriendinnen die je er aan overhoudt.
Tot aan het congres zullen we bezig blijven om de openstaande vacatures te vullen.
We zien jullie graag in Groningen!
Met vriendelijke groet,
De Zoekcommissie 2016/2017
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Verantwoording
kandidatencommissie
Sinds het vorige congres is de kandidatencommissie gestart met de procedure over de
adviezen voor kandidaten van het nieuwe bestuur, de hoofdredacteur voor de OverDWARS
en 2 nieuwe leden voor de RvA. De procedure voor de kandidaten voor de RvA is gestart
door het tussentijds stoppen van 2 RvA-leden. De kandidatencommissie heeft in 1 of 2
gesprekken per functie de kandidaten zo goed mogelijk proberen te beoordelen op hun
geschiktheid voor het DWARS-bestuur op de post waarvoor zij gesolliciteerd hebben.
Tijdens de gesprekken heeft de commissie door middel van vragen en casussen onder
andere de motivatie, bestuurlijk gevoel, tijdsinvestering en post specifieke kwaliteiten in
beeld proberen te krijgen. De kandidatencommissie is van mening dat zij hierin goed is
geslaagd.
De kandidatencommissie heeft de volgende planning gehanteerd in haar werkzaamheden:
31 maart: Deadline voor sollicitaties voor het bestuur; deze deadline is verlengd tot 10 april
1 mei: Deadline voor sollicitaties voor de RvA
26 mei: Adviezen naar de kandidaten
29 mei: Adviezen openbaar
De kandidatencommissie heeft de eerste deadline verlengd voor alle functies door het te
lage aantal sollicitanten. Ook sollicitaties na de deadline zijn nog (tot in ieder geval het
moment van schrijven) in behandeling genomen. Voordat de gesprekken plaatsvonden
heeft de KaCie een gesprekstraining gekregen van Griffin, Tekst en Uitleg. In het totaal
hebben 14 mensen gesolliciteerd voor een functie in het bestuur, voor de RvA of voor
hoofdredacteur van de OverDWARS. De kandidatencommissie heeft met 12 kandidaten
gesprekken gevoerd. Twee kandidaten hebben zich nog voordat er een gesprek plaatsvond
terug getrokken. Met een aantal kandidaten is een tweede gesprek gevoerd. Dat gold voor
de functie van voorzitter en vicevoorzitter, alsook kandidaten waarbij we nog een tweede
gesprek nodig hadden om onze bevindingen in het eerste gesprek te hertoetsen. Ook is er
met een aantal referenten gesproken.
Een kandidaat heeft zich terug getrokken voordat de adviezen geschreven zijn. Naar
aanleiding van de adviezen heeft een kandidaat zich teruggetrokken. Met hen is nog gebeld
over hun keuze. De andere tien kandidaten stemden allen in met de adviezen, hetzij met
een enkele tekstuele, (geen inhoudelijke), aanpassing. Na aanleiding van de adviezen is
geen beroep aangetekend door de kandidaten. Ondanks een flexibele opstelling van het
bestuur, het goede verloop en veel inzet van de kandidatencommissie en de kandidaten is
het net niet gelukt om alle adviezen van de kandidatencommissie op tijd toe te sturen naar
het DWARS-bestuur en daarmee in de congresreader te krijgen. De kandidatencommissie is
echter blij dat de adviezen ruim voor het congres naar de leden is toegestuurd, zodat alle
leden voorafgaand aan het DWARS-congres zich kunnen verdiepen in de adviezen.
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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 2017,
Ties Ammerlaan, Lieke Brouwer, Sybren Deuzeman (secretaris), Tim Endeveld (voorzitter),
Femke Folkerts en Laura van den Vrijhoef
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Kandidaatstellingen bestuur en
overdwars
Lynn van Calmthout (24 jaar) - Hoofdredacteur OverDWARS
Voorstelstuk:
Lief DWARS,
Lynn hier, 24 jaar, afgestudeerd in de stedenbouw, en momenteel voornamelijk bezig met
de digitale communicatie van de UvA. De afgelopen 8 maanden als hoofdredacteur van
OverDWARS zijn voorbij gevlogen en smaken naar meer, en dus stel ik mij hierbij opnieuw
kandidaat.
Mijn afgelopen termijn heb ik besteed aan het verankeren van OverDWARS in het
commissienetwerk, en het verbreden van onze leesbaarheid, aantrekkelijkheid en
zichtbaarheid. Bovendien heb ik getracht de redactie effectiever, gespecialiseerder en
zelfstandiger te laten worden.
Uiteraard kan het altijd nog beter.
Daarom ben ik van plan een witboek te schrijven voor nieuwe redactieleden. Dan wordt het
gemakkelijker deel te worden van de redactie, en kan eenieder het stokje overnemen
wanneer de Groningse aarde ons allen onvermijdelijk opslokt.
Verder zie ik verbetermogelijkheden in de afhandeling van ingezonden stukken en
-schrijfvoorstellen. Er is genoeg ontkiemend DWARS schrijftalent, dat door de OverDWARSredactie kan worden begeleid en geadviseerd op weg naar een mooi opiniestuk. Daartoe
zou ik welwillende redactieleden koppelen aan beginnende schrijvers, om zo samen tot een
compleet artikel te komen voor op onze site.
Als ik word herverkozen als hoofdredacteur hoop ik met jullie samen OverDWARS nog
diepgaander en mooier te maken. Doe je mee?
Lynn
Advies Kandidatencommissie:
Lynn is afgestudeerd bouwkundige en werkt voor Bureau Communicatie aan de Universiteit
van Amsterdam. Daarnaast heeft ze haar eigen bedrijfje opgezet. Sinds het najaarscongres
is Lynn hoofdredacteur van de OverDWARS. Dat doet ze met veel plezier en betrokkenheid.
Haar eerste termijn voelt nog te kort en daarom stelt Lynn zich opnieuw kandidaat als
hoofdredacteur.
Lynn is al een aantal jaren actief bij de OverDWARS. Ze kent het reilen en zeilen van de
redactie goed en is altijd een drijvende kracht geweest. Ze is creatief, heeft oog voor detail
en kan goed plannen. Lynn geeft vanuit een positieve houding leiding aan de redactie. Ze
signaleert verschillende behoeftes, weet daar goed op in te spelen en zet mensen in hun
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kracht. Ze vindt het belangrijk om initiatieven vanuit de redactie te stimuleren, maar weet
ook wanneer ze zaken naar zich toe moet trekken. De verzelfstandiging van de redactie die
onder haar leiding is ingezet wil ze de komende tijd verder consolideren.
Lynn ziet de OverDWARS als een platform voor interne discussie en vindt dat alle stemmen
binnen de vereniging gehoord moeten kunnen worden. Hierbij hecht ze veel waarde aan de
onafhankelijkheid van de OverDWARS. De kandidatencommissie raadt haar aan om de
inhoudelijke binding met de vereniging in de gaten te houden. Daarnaast heeft Lynn een
groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daardoor heeft ze de neiging om veel taken op zich te
nemen. Ze is zich hiervan bewust en de kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat ze
zich op dit punt verder zal ontwikkelen.
Bas van Weegberg (20 jaar) – Voorzitter
Voorstelstuk:
DWARS’ers, vrienden,

Mijn naam is Bas en ik kom uit Tilburg, waar ik Bestuurskunde studeer aan Tilburg
University. De afgelopen periode was er eentje van goud voor DWARS. We zijn nog nooit zo
hard gegroeid als in deze periode. In sommige weken sloten er meer dan tweehonderd
mensen zich bij ons aan. Dat is geweldig. Het biedt veel uitdagingen en kansen voor ons als
vereniging maar die groei is ook best een beetje overweldigend. Hoe gaan we ervoor zorgen
dat we al die mensen aan ons binden en een plek geven binnen de organisatie? Dat is de
grootste uitdaging voor het nieuwe bestuur waar ik leiding aan wil geven. Het vereist een
landelijk bestuur dat inspireert, stimuleert en faciliteert.
Daar wil ik me als voorzitter hard voor maken. Na een jaar als voorzitter van DWARS
Brabant en een termijn als vicevoorzitter en Politiek Secretaris van het landelijk bestuur heb
ik enorm veel zin in deze uitdaging. Dat kan ik echter niet alleen. Ik heb elk van jullie nodig
om DWARS nog toffer te maken. Doe mee en denk mee. Voel je vrij om mij op welk moment
dan ook te benaderen.
Ik hoop op jullie vertrouwen.
Advies Kandidatencommissie

Bas studeert Bestuurskunde in Tilburg. Na een jaar Politiek Secretaris en Vicevoorzitter van
het landelijk bestuur te zijn geweest, stelt hij zich nu met enthousiasme kandidaat als
Voorzitter van DWARS. Hij ziet er een grote uitdaging in om de snel groeiende vereniging in
goede banen te leiden. Hij wil de open sfeer behouden en ervoor zorgen dat iedereen een
plek binnen de vereniging kan vinden.
Bas is door zijn functies in het landelijk bestuur, maar ook door zijn inzet voor DWARS
Brabant, FNV Jong en de Nationale Jeugd Raad, een ervaren kandidaat. Hij kent DWARS
goed, zowel vanuit de commissies als de afdelingen. Bas heeft een sterke visie op zijn
ambities voor het komende jaar. Zo wil hij verder professionaliseren door de commissies en
de afdelingen te versterken en het contact tussen het bestuur en de afdelingen te
structuraliseren. Bas heeft overzicht over de grote lijnen en weet hoe hij deze uit moet
zetten. Daarbij geeft hij aan niet altijd even nauwkeurig te zijn. Zolang hij hierover goed
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blijft communiceren met zijn bestuur en om ondersteuning vraagt, voorziet de
kandidatencommissie hier geen problemen in.
De afgelopen tijd heeft Bas laten zien een sterke kracht te zijn in de externe profilering van
DWARS. Ook tegenover media verwacht de kandidatencommissie dat hij zich overtuigend
zal presenteren. Hij is inhoudelijk sterk, overdenkt zijn standpunten goed en kan deze
aansprekend over het voetlichtbrengen. Hij herkent politieke kansen en is gedreven om
DWARS een stem te geven in het publieke debat.
De kandidatencommissie ziet in Bas een sterke teamspeler. Hij is rustig, beschouwend en
beheerst. Een goede sfeer is voor hem belangrijk, zowel binnen het bestuur als de
vereniging. Wanneer conflicten ontstaan en emoties hoog oplopen, zal hij ervoor moeten
waken dat hij zich niet laat overschreeuwen.
Bas overweegt om de gemeenteraad van Tilburg in te gaan. Dit zou ervoor kunnen zorgen
dat hij soms met een dubbele pet moet handelen. Daarbij vraagt de kandidatencommissie
zich af of de gevraagde tijdsinvestering van het raadswerk, en de campagne die daaraan
voorafgaat, mogelijk nietten koste gaat van zijn inzet voor DWARS.
Jeroen Hut (22 jaar) – Secretaris
Voorstelstuk:
Beste DWARSers,
Onze vereniging draait goed. Maar het kan nog beter. En om dat samen met de andere
bestuursleden voor elkaar te krijgen wil ik graag jullie secretaris worden. Dat is namelijk de
bestuursfunctie waar ik al veel ervaring mee heb en waar ik voor DWARS ook
verbeterkansen zie.
Een paar voorbeelden. Momenteel gebruikt DWARS voor de mail/agenda/contacten een
systeem dat niet erg gebruiksvriendelijk is. Ik wil dat alle organen hun
mail/agenda/contacten en online opslag op één handige en overzichtelijke website kunnen
vinden. Uit ervaring weet ik dat Google Apps hier een erg geschikt systeem voor is. Ten
tweede wil ik de manier waarop wij intern communiceren aanpakken. Momenteel gebruiken
velen van jullie WhatsApp voor zowel persoonlijke als zakelijke communicatie. Voor de
zakelijke communicatie binnen DWARS naar mijn mening is Slack echter een veel geschikter
systeem. GroenLinks gebruikte dit communicatiesysteem ook tijdens de campagne.
Momenteel lopen er experimenten met Slack binnen DWARS, ik wil deze experimenten
graag uitbreiden. Ten derde wil ik een ledenonderzoek uitvoeren. Hiermee krijgen wij beter
inzicht in de eigenschappen, behoeften en de wensen van onze leden. Hierdoor kunnen we
onder andere gerichter activiteiten organiseren die aansluiten bij de behoeften van onze
leden.
In het afgelopen jaar was ik secretaris van DWARS Groningen en lid van de
promotiecommissie van DWARS. In het jaar daarvoor was ik fractiesecretaris in de
studentenraad van de Hanzehogeschool, waar ik Human Technology studeer. Een
bestuurssecretaris moet ervoor zorgen dat procedures en reglementen worden gevolgd,
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omdat je anders besluiten krijgt die niet geldig zijn. Ik vind dat een mooie kant van deze rol.
Echter, ik vind ook dat we als bestuur goed in de gaten moeten houden wanneer er van die
regels afgeweken moet worden, soms breekt nood de wet. Ik kijk uit naar een gezellig en
productief jaar waarin ik mij met mijn hart en ziel èn ervaring kan inzetten voor de idealen
van DWARS. Ik hoop op jullie steun.
Advies Kandidatencommissie
Jeroen volgt de opleiding Human Technology aan de Hanzehogeschool in Groningen. Na
secretaris te zijn geweest bij de studentenfractie STERK, DWARS Groningen en de
promotiecommissie, stelt hij zich nu kandidaat als secretaris voor het landelijk bestuur. Hij
vindt het leuk om de spin in het web van een bestuur te zijn. Daarnaast wil hij een rolmodel
zijn voor jongeren buiten de randstad en meteen niet-universitaire opleiding.
Jeroen heeft verschillende secretarisfuncties vervuld. Toch bemerkt de
kandidatencommissie dat hij moeite heeft om deze ervaring expliciet te maken en te
vertalen naar concrete plannen voor het landelijk bestuur van DWARS. De
kandidatencommissie ervaart hierbij een beperkt inzicht in de specifieke taken van de
secretaris, alsmede de bestuurlijke afwegingen die daarbij komen kijken.
Zoals het een secretaris betaamt, hecht Jeroen veel waarde aan formele procedures. De
kandidatencommissie heeft de indruk dat hij hierbij door kan schieten in rechtlijnigheid, wat
ten koste kan gaan van een oplossingsgerichte houding. Jeroen is gemotiveerd en neemt
binnen een bestuur veel taken op zich. Tegelijkertijd geeft hij aan de uitvoering daarvan
soms te lang voor zich uit te schuiven.
Jeroen is enthousiast over DWARS en zeer betrokken bij de Groningse afdeling. Hij zorgt
voor gezelligheid, zowel binnen het bestuur als de vereniging. De kandidatencommissie is
bang dat de stap naar secretaris van het landelijk bestuur, met bijbehorende
verantwoordelijkheden, te groot voor hem is.
Sjoerd van der Steen (23 jaar) – Politiek Secretaris
Voorstelstuk:
Lief Congres,
Graag stel ik mij kandidaat voor Politiek Secretaris. Ik ben nu enkele jaren actief bij DWARS
en voel me ontzettend thuis bij onze groene en sociale ideologie. Binnen de vereniging heb
ik verschillende functies gehad (Raad van Advies, penningmeester Amsterdam en secretaris
commissie Economie & Financiën), waardoor ik de vereniging goed heb leren kennen en
weet op welke inhoudelijke punten veel discussie bestaat. Ik ben goed op de hoogte van de
(meeste) punten binnen ons politiek programma, de stand van zaken met de inhoudelijke
commissies en de uitdagingen waar het komend bestuur voor staat. Voor mijn functie zijn
die uitdagingen voornamelijk de ledengroei in goede banen leiden binnen de commissies en
er voor zorgen dat nieuwe leden ook inhoudelijk zich thuis voelen bij DWARS. Hoewel ik
voornamelijk de economische en financiële thema’s interessant vind, wil ik als Politiek
Secretaris onze inhoudelijke lijn op meerdere onderwerpen versterken. Mijn ervaring is dat
er enorm veel kennis onder de leden is. Mijn rol om deze kennis in te zetten ten gunst van
een duidelijke en coherente inhoudelijke lijn. Daarmee ben ik er van overtuigd dat we onze
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inhoudelijke lijn nog sterker kunnen maken. Ik hoop van harte op jouw stem.
Advies Kandidatencommissie
Na zijn bachelor Politicologie loopt Sjoerd nu stage als programmamaker bij debatcentrum
Pakhuis de Zwijger. Binnen DWARS is hij actief geweest bij de afdeling Amsterdam, de RVA
en de commissie Economie & Financiën. Hij houdt van de inhoudelijke kant van DWARS en
ziet het als een grote uitdaging om deze uit te dragen en verder te ontwikkelen. Daarom
stelt hij zich nu kandidaat als Politiek Secretaris.
Sjoerd wil en weet te enthousiasmeren. De kandidatencommissie ziet in hem een levendig
aanspreekpunt voor de commissies die onder zijn hoede staan. Sjoerd ziet als Politiek
Secretaris vooral een faciliterende rol richting de commissies en wil inspelen op de ideeën
die in de commissies leven. Hij luistert naar de leden en wil iedereen een plek geven binnen
zijn commissies. De kandidatencommissie heeft de indruk dat Sjoerd zich terughoudend op
zal stellen als het gaat om inhoudelijke sturing. Dit kan ten koste gaan van de ontwikkeling
van de grotere politieke lijn binnen DWARS. Daarbij raadt de kandidatencommissie hem
aan om actief te investeren in de ontwikkeling van zijn politiek-strategisch gevoel in
samenwerking met de Voorzitter en het bestuurslid Campagnes & Communicatie.
Sjoerd is sociaal en voelt goed aan wat er in de vereniging leeft. Hij is benaderbaar en legt
makkelijk contact. Binnen een team zet Sjoerd zich in voor een goede sfeer. Harmonie is
voor hem belangrijk. Dit kan doorschieten in het vermijden van conflict. Ook kan hij zich
laten ontmoedigen door weerstand. De kandidatencommissie ziet hierin een persoonlijk
leerpunt voor Sjoerd. Hij mag zich soms wat steviger opstellen en voor zijn mening gaan
staan.
Sjoerd van der Steen (23 jaar) – Vicevoorzitter
Voorstelstuk:
Lief congres,
Graag stel ik mij kandidaat als vicevoorzitter. DWARS is een ontzettend leuke en leerzame
vereniging vol enthousiaste en gemotiveerde leden. Als vicevoorzitter wil ik er voor zorgen
dat iedereen zich op zijn of haar (en alles wat daar tussen in zit) plek voelt. Extern acht ik
mijzelf goed in staat om onze standpunten uit te dragen en als het nodig is op een felle toon
het debat te voeren. Ik herken mij dan ook niet in dit punt van mijn advies. Ik heb er
ontzettend veel zin en hoop van harte op je stem.
Advies Kandidatencommissie:
Naast Politiek Secretaris stelt Sjoerd zich ook beschikbaar voor het vicevoorzitterschap van
de vereniging. Wat hem trekt in de functie van Politiek Secretaris, trekt hem ook binnen
deze rol: het uitdragen van de politieke standpunten van DWARS. Hij ziet een wederzijdse
versterking tussen beide posten.
Binnen de vereniging beschikt Sjoerd over de sociale voelsprieten die een vicevoorzitter
nodig heeft om op de hoogte te zijn van wat er speelt. Hij legt makkelijk contact en zal
zichtbaar zijn binnen de organisatie. Hij heeft een toegankelijke en open uitstraling,
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waardoor leden bij hem terecht kunnen. Binnen het bestuur zet Sjoerd zich in voor een
goede sfeer. Hij is stimulerend en enthousiasmerend. Doordat hij veel waarde hecht aan
harmonie, neigt hij ernaar om conflicten te mijden. Om die reden verwacht de
kandidatencommissie dat hij in probleemsituaties minder daadkrachtig op zal treden.
Hij zal erop moeten letten dat hij het overzicht houdt en zichzelf niet verliest.
Ook extern zoekt Sjoerd naar harmonie. Hij weet samenwerkingen aan te gaan en
verbindingen te leggen. De kandidatencommissie verwacht dat hij moeite zal ondervinden
om zich sterk af te zetten tegenover andere partijen in het geval van tegenstrijdige
opvattingen.
Nol van Gerven (22 jaar) – Politiek Secretaris
Voorstelstuk:
Hoi lieve DWARSers!
Mijn naam is Nol en ik ben bijna klaar met mijn bachelor milieuwetenschappen. Tijdens mijn
studietijd heb ik geleerd hoe inspirerend het is om vanuit verschillende perspectieven kennis
samen te brengen en in een diverse groep samen te werken. Daarom stel ik me met veel
plezier kandidaat voor de functies van politiek secretaris en vicevoorzitter in het nieuwe
landelijk bestuur. Ik wil me graag inzetten voor een toegankelijk intern debat, een
samenhangende politieke visie, en nauw contact met andere politieke en maatschappelijke
(jongeren)organisaties. Dit kan ik bereiken vanuit mijn verbindende opstelling in intern en
extern contact. Daarnaast kan ik vanuit mijn studie erg goed kennis vanuit verschillende
vakgebieden en invalshoeken samenbrengen.
In overleg met andere bestuursleden zou ik komend jaar extra werk willen maken van
diversiteit. Een diverser DWARS zorgt namelijk voor een diverser intern debat, waarbij meer
verschillende invalshoeken aan bod komen. Ik hoop zo veel mogelijk van onze mooie
vereniging te zien op het congres. Er gaat niets boven Groningen… behalve DWARS
natuurlijk!
Advies Kandidatencommissie:
Nol studeert Milieu-Natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en begint komend
jaar aan zijn master. Hij is al een paar jaar betrokken bij de commissie Energie &
Grondstoffen en de afdeling Utrecht. Nol is erg geïnteresseerd in maatschappelijke
vraagstukken. Hij heeft veel kennis van milieu en onderwijs, maar wil zich graag verbreden.
Omdat hij graag kennis bij elkaar brengt, stelt hij zich kandidaat als Politiek Secretaris.
Nol vindt het leuk om inhoudelijke discussies te voeren en speelt graag een verbindende rol.
De kandidatencommissie ziet in hem een goede kandidaat om de visie van de verschillende
commissiesamen te brengen en de grote politieke lijn van DWARS verder te ontwikkelen.
Hij is leergierig, wat hem zal helpen om zich de onderwerpen eigen te maken waarin hij nog
minder goed thuis is. De kandidatencommissie ziet een leerpunt als het gaat om Nol’s
politiek-strategisch gevoel.
Nol kan goed samenwerken en heeft een rustige persoonlijkheid. Door zijn kalme uitstraling
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zou het moeilijker voor hem kunnen zijn om mensen mee te krijgen in zijn ideeën. De
kandidatencommissie heeft de indruk dat hij een betrouwbare en stabiele factor is, maar
daardoor mogelijk wat minder aansprekend overkomt, zowel in debatten als tegenover zijn
commissies. Hij mag zich soms wat minder afwachtend opstellen.
Vanuit zijn betrokkenheid bij de vereniging heeft Nol verschillende organisatorische ideeën
waar hij zich voor in wil zetten bij DWARS, buiten de post van Politiek Secretaris. Hierin zal
hij een balans moeten vinden met de relevante bestuursleden en zijn eigen taken. De
kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat hij hierin zijn weg zal kunnen vinden in
samenspraak met de rest van zijn bestuur.
Nol van Gerven (22 jaar) – Vicevoorzitter
Advies Kandidatencommissie:
Naast Politiek Secretaris stelt Nol zich ook kandidaat voor het vicevoorzitterschap. Dit lijkt
hem een interessante en leerzame uitdaging in aanvulling op de functie van Politiek
Secretaris.
Binnen de vereniging is Nol een verbindende kracht. Hij is een goede luisteraar en weet hoe
hij leden kan betrekken. Door zijn afwachtende houding denkt de kandidatencommissie wel
dat hij soms minder aansprekend over kan komen.
Wanneer een ander het niet doet neemt Nol gemakkelijk de leiding. Hij kan zijn boodschap
goed verwoorden en vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van ieders bezigheden
binnen het bestuur. Het ondersteunen van de Voorzitter beschouwt Nol als een belangrijk
onderdeel van het vicevoorzitterschap. Hij is een echte teamspeler en vervult ook in het
bestuur een verbindende rol.
Nol is graag goed voorbereid op publieke optredens en wil de Voorzitter hierin
ondersteunen. Met name zijn inhoudelijke kennis op groene thema’s vormt een sterke
aanvulling. De kandidatencommissie heeft de indruk dat hij zelf bij dergelijke optredens
weloverwogen te werk gaat, maar ook een afwachtende houding aanneemt. Nol zal
hierdoor niet snel een misstap begaan, maar ook minder uitgesproken overkomen wanneer
hij de Voorzitter vervangt. Hij zal ervoor moeten oppassen dat hij zich niet laat
overschaduwen.
Luuk Voncken (20 jaar) – Internationaal Secretaris
Voorstelstuk:
Lieve DWARS’ers,
Ik ben Luuk, 20 jaar oud, student International Public Management aan de Haagse
Hogeschool en kandidaat voor de positie Internationaal Secretaris. Ben een geboren en
getogen Brabander, maar ondertussen woon ik al 3 jaar in het eveneens leuke Den Haag. Ik
hou van gamen, lezen en ben altijd in voor een borrel (vraag maar aan de mensen die eens
met me mee naar Chuppitos zijn geweest). Ik ben nog maar anderhalf jaar lid, maar ben wel
vanaf het begin actief geweest, vooral bij de Commissie Internationaal. Sinds oktober ben ik
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voorzitter van deze commissie, iets dat ik met veel liefde doe. Maar ik wil graag nog meer
doen voor DWARS en wil daarom nu deze stap maken.
Als Internationaal Secretaris wil ik ervoor zorgen dat jullie meer kansen krijgen om op
internationaal niveau gehoord te worden. Ik wil samen met jullie internationale instituties in
binnen- en buitenland bezoeken en als ik jullie niet naar het internationale kan brengen, wil
ik het internationale naar hier halen (*hint* General Assembly *hint*). Samen wil ik met
jullie DWARS een echt internationaal gezicht geven en samen wil ik met jullie vechten voor
groene en linkse waarden over de hele wereld!
DWARS is voor mij een tweede thuis geworden. Toen ik bij DWARS kwam dacht ik niet dat
ik me zo snel onderdeel zou voelen, maar jullie zijn echt een 2e familie van me geworden en
voor deze (snelgroeiende) familie wil ik me graag meer inzetten. Daarom hoop ik op jullie
steun.
Advies Kandidatencommissie:
Luuk studeert International Public Management aan de Haagse Hogeschool en is actief bij
de FNV. Sinds een half jaar is hij voorzitter van de Commissie Internationaal. Luuk vindt het
belangrijk dat DWARS een sterke stem heeft binnen internationale groene
jongerenbewegingen. Daarom stelt hij zich kandidaat als Internationaal Secretaris. Komend
jaar wil hij zich ervoor inzetten dat de General Assembly van de FYEG in Nederland wordt
gehouden.
Luuk ziet de functie van Internationaal Secretaris vooral als de verbindende schakel tussen
DWARSleden en het internationale politieke toneel. Zijn kracht ligt in het faciliteren van
wensen en initiatieven die vanuit de vereniging komen. Op dit vlak heeft hij relevante
ervaring opgedaan bij zijn studievereniging. Tegelijkertijd heeft Luuk, naast de General
Assembly, nog weinig concrete ideeën waarmee hij aan de slag wil. De
kandidatencommissie raadt hem aan om een heldere visie op de internationalisering van
DWARS te formuleren en die om te zetten in gerichte plannen.
Luuk is nog niet bij activiteiten van de FYEG geweest en kent de organisatie daardoor nog
niet goed. De kandidatencommissie ervaart een beperkt inzicht in de kansen en valkuilen
voor DWARS binnen de FYEG. Wanneer hij zijn voorgangers raadpleegt, zal Luuk dit snel
genoeg kunnen ondervangen. Bovendien is Luuk door zijn internationale studie gewend om
in een internationale omgeving te werken. Hij legt makkelijk contact met verschillende
mensen en is goed in het opbouwen van een netwerk. In een team is Luuk gedreven en
brengt hij gezelligheid.
Rosanne Groot (21 jaar) – Internationaal Secretaris
Voorstelstuk:
Lieve DWARS’ers,
Mijn naam is Rosanne en ik ben nu bijna drie jaar lid van onze mooie vereniging! Ik kom uit
Amsterdam en studeer Levensmiddelentechnologie in Wageningen. De afgelopen jaren heb
ik me met ontzettend veel plezier ingezet voor DWARS als voorzitter van de afdeling
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Wageningen en als actief lid van meerdere commissies (o.a. commissie Internationaal). Nu
hoop ik nog meer voor onze vereniging te betekenen door verkozen te worden als
Internationaal Secretaris.
Veel van jullie zullen internationaal geïnteresseerd zijn of ambities hebben om ook buiten
de grenzen van ons kleine landje het DWARSe geluid te laten horen. Dit is het speerpunt
voor mijn tijd als bestuurslid. Ik wil jullie helpen om de juiste plaats of manier te vinden om
jullie internationale dromen waar te maken. Dat kan bij de FYEG (Federation of Young
European Greens) zijn, maar ook op talloze andere manieren.
Er ligt ook een mooie kans in het verschiet volgend jaar. We kunnen de General Assembly
van de FYEG (het congres van FYEG) in Nederland organiseren. Ik wil mijn uiterste best
doen om dat voor elkaar te krijgen, omdat het een prachtige mogelijkheid is voor jullie als
DWARSers om meer buitenlandse politieke jongeren te leren kennen zo dicht bij huis. Ik kijk
uit naar een ontzettend leuk jaar en schroom niet om bij mij aan te kloppen met vragen en
suggesties!
Advies Kandidatencommissie:
Rosanne studeert Food Technology in Wageningen. Ze is sinds drie jaar actief binnen
DWARS, onder andere als voorzitter en medeoprichter van DWARS Wageningen en in
verschillende commissies. Nu stelt ze zich kandidaat voor Internationaal Secretaris. Ze is
gemotiveerd om de brug te slaan tussen DWARS en het buitenland en de stap voor
DWARS’ers te verkleinen om internationaal actief te worden.
Rosanne heeft een duidelijke visie op de internationalisering van DWARS. Ze ziet een grote
meerwaarde in het contact tussen groene jongerenorganisaties uit verschillende landen en
weet die meerwaarde overtuigend onder woorden te brengen. Ze ziet in het groeiend
ledenbestand een kans om meer buitenlandse contacten te leggen en heeft veel concrete
ideeën om meer DWARS’ers een internationale ervaring te kunnen bieden. Rosanne is door
haar enthousiasmerende houding goed in staat veel leden hierbij te betrekken.
Rosanne heeft een internationale blik en legt gemakkelijk nieuwe contacten. Naast de
internationale ervaring die ze heeft opgedaan tijdens haar studie, is ze actief binnen de
FYEG en heeft ze een goed beeld van hoe de organisatie werkt. Wanneer ze zich meer
verdiept in (de DWARSe visie op) internationale politieke onderwerpen, zal ze in staat zijn
om DWARS ook op inhoudelijk vlak aansprekend te vertegenwoordigen.
Binnen het bestuur verwacht de kandidatencommissie dat Rosanne, met haar
enthousiasme en duidelijke manier van communiceren, een verbindende kracht zal vormen.
Ze is betrokken en stelt zich ondersteunend op richting de rest van het bestuur.
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Rosanne Groot (21 jaar) – Vicevoorzitter
Advies Kandidatencommissie:
Naast haar kandidatuur voor Internationaal Secretaris stelt Rosanne zich met veel
enthousiasme kandidaat voor Vicevoorzitter. Ze ziet het als een leuke uitdaging om zowel
de vereniging naar buiten te vertegenwoordigen alsook organisatorisch te versterken. De
combinatie met Internationaal secretaris ligt volgens Rosanne weliswaar minder voor de
hand, maar omdat beide functies zowel een interne als een externe component hebben, ziet
zij dit als een goede match.
Rosanne heeft ruime ervaring opgedaan binnen DWARS en kent de vereniging goed. Zij
heeft een toegankelijke houding en kan voor leden een aanspreekpunt zijn binnen het
bestuur. Met haar aanstekelijke enthousiasme kan zij veel mensen in beweging krijgen.
Rosanne ziet vooral intern een rol als vicevoorzitter voor zich. Het risico bestaat dat ze
hierbij te veel taken op zich neemt. De kandidatencommissie raadt haar aan om ook als
vicevoorzitter te delegeren en een duidelijke taakverdeling in het oog te houden. Rosanne
bezit duidelijke leiderscapaciteiten en kan goed inschatten wanneer ze de touwtjes in
handen moet nemen. Bij een eventuele conflictsituatie binnen het bestuur kan Rosanne
daadkrachtig optreden en is zij niet bang om de leiding te nemen.
Rosanne is een makkelijke prater. Inhoudelijk zal ze zich meer moeten verdiepen in de
politieke standpunten van DWARS. De kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat
Rosanne, bij een goede voorbereiding, DWARS aansprekend zal kunnen
vertegenwoordigen.
Anne van Gemst (21 jaar) – Organisatie & Leden
Voorstelstuk:
Lief DWARS,
Ik ben Anne, ik ben 21 jaar oud en ik ben derdejaars Liberal Arts and Sciences. Tijdens mijn
studie raakte ik door het rondzwerven over de universiteit en het ontmoeten van vele
nieuwe mensen geïnspireerd om iets met mijn politieke interesse te doen en via die weg
mijn bijdrage te doen aan een mooiere wereld. DWARS en GroenLinks zijn daar natuurlijk de
ideale plek voor.
Op de post Organisatie en Leden wil ik me komend jaar inzetten voor ledenbinding en
afdelingsbeleid dat structureel voor alle partijen werkt. Onder bestuur Blokhuis is het
ledenaantal van DWARS meer dan verdubbeld en ik zie de fantastische uitdaging om al deze
mensen bij DWARS te betrekken en het gevoel te geven dat ze iets bij kunnen dragen of
kunnen leren. De afdelingen spelen in mijn visie hierin een sleutelrol. Ik wil de
verzelfstandiging van de afdelingen voortzetten waar dat kan, en door de juiste
communicatie, onderling en op social media, afdelingen in het zonnetje zetten.
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Ook wil ik me bezighouden met de uitdaging die al vaker voorbij is gekomen op congressen:
DWARS diverser maken. Om dit te bereiken wil ik in eerste instantie kijken naar de
mogelijkheden voor een zomertour-achtig concept voor de grotere MBO’s.
Klein beetje persoonlijke informatie nog: als ik niet bij DWARS ben, ben ik graag met mijn
(andere) vrienden en familie, ik hou van lekker koken en eten en af en toe doe ik alsof ik
sportief ben door yoga te doen.
Advies Kandidatencommissie:
Anne zit in de afsluitende fase van haar bachelor International Studies in Utrecht. Na
voorzitter te zijn geweest van DWARS Utrecht, stelt ze zich nu met veel enthousiasme
kandidaat voor de post Organisatie & Leden in het landelijk bestuur. Dit biedt haar de kans
om structureel bij te dragen aan de vereniging. Het komende jaar wil zij zich ervoor inzetten
dat de afdelingen de grote ledengroei op een goede manier kunnen opvangen. Ook wil ze
op zoek gaan naar mogelijkheden om de diversiteit binnen DWARS te versterken.
Anne houdt van regelen en plannen. Ze heeft de nodige organisatorische ervaring opgedaan
bij DWARS Utrecht, haar studievereniging en als projectleider van het Fair Fashion Festival.
Anne weet hoe ze plannen moet opzetten en uitvoeren in samenwerking met anderen.
Daarbij haalt ze plezier uit het investeren in sociale binding en laagdrempeligheid. Ze heeft
inzicht in de mogelijkheden op deze post en weet de juiste mensen binnen de vereniging te
bereiken om haar te ondersteunen.
Anne weet wat ze wil en is assertief. Dit kan soms leiden tot confrontaties. De
kandidatencommissie ziet voldoende zelfkennis die haar in staat stelt om problemen snel
genoeg weer uit de wereld te helpen. In een team neemt Anne een leidende rol op zich waar
nodig. Tegelijkertijd voelt ze zich ook comfortabel in een meer terughoudende positie. Haar
ervaring met samenwerken in verschillende commissies, en de mogelijke strubbelingen die
daarbij komen kijken, komt in het bestuur goed van pas.
Naast haar kandidatuur voor Organisatie & Leden, ziet de kandidatencommissie in Anne
ook een sterke kandidaat voor de functie Scholing & Activiteiten.
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Kandidaatstellingen raad van advies
Emile van Krieken (21 jaar) – Raad van Advies
Voorstelstuk:
Lief congres,
Ik ben Emile, en ik stel me graag kandidaat voor de RvA. Twee jaar geleden ben ik lid
geworden van DWARS, en dit jaar ben ik al met veel plezier de penningmeester van DWARS
geweest. Hier heb ik de vereniging van binnen en van buiten goed leren kennen, en heb ik
ervaring met hoe het is om DWARS te besturen. Verder ben ik masterstudent Artificial
Intelligence, waar ik bijvoorbeeld Google Translate namaak en onze robotvrienden help de
wereld over te late nemen. Ik zou graag mijn ervaring, kennis over de financiën van DWARS
en analytische vaardigheden inzetten om goeie adviezen vanuit de RvA te geven. Ik hoop op
je steun!
Advies Kandidatencommissie:
Emile is bezig met zijn master Artificial Intelligence aan de Universiteit van Amsterdam.
Naast zijn huidige functie van Penningmeester in het bestuur van DWARS is hij eerder
voorzitter geweest van de commissie Economie & Financiën. Hij wil lid worden van de Raad
van Advies omdat hij zich graag bezighoudt met de structuur en de processen van de
vereniging, en hoe deze kunnen worden verbeterd. Binnen de Raad van Advies wil Emile
zich vooral richten op de grote lijnen van het beleid.
De kandidatencommissie ziet in Emile een kalme, bedachtzame kandidaat die zorgvuldig te
werk gaat: het is voor hem belangrijk om constructieve adviezen te formuleren en legt de
nadruk op goede communicatie. Emile zal daarbij tactvol te werk gaan en zijn analytische
vermogen goed in kunnen zetten. Bovendien zal Emile met zijn financiële kennis een
waardevolle toevoeging aan de Raad van Advies kunnen bieden.
Indien Emile verkozen wordt voor de Raad van Advies zal hij daar rechtstreeks uit zijn
penningmeesterschap in terechtkomen. Hiervoor zal hij snel om moeten schakelen naar zijn
nieuwe rol, en een balans vinden tussen het inwerken en helpen van zijn opvolger en de
andere bestuursleden, en hen vanuit zijn nieuwe rol adviseren. De kandidatencommissie
vertrouwt erop dat hij zich hier snel op zal instellen.
Robert Peeters (23 jaar) – Raad van Advies
Voorstelstuk:
Beste DWARS’ers,
Omdat ik graag een steentje wil bijdragen aan het consolideren van het geweldige
momentum dat jonge, groene en linkse politiek het afgelopen jaar heeft gekregen, en
omdat de algemene continuiteit van onze vereniging mij aan het hart gaat ben ik
beschikbaar voor de Raad van Advies. Sinds twee jaar ben ik lid van DWARS en sinds
oktober 2016 ben ik actief als voorzitter van de commissie Economie. Ik denk dat de
ervaring die ik in het bestuur van een studenten/studieverening en in het betuur van een
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andere jongerenorganisatie heb opgedaan van pas kan komen bij het meedenken over het
reilen en zeilen van DWARS als vereniging. Daarnaast lijkt me het een mooie taak om het
congres gedurende het jaar te vertegenwoordigen en zou ik deze rol waar nodig proactief
op te pakken door leden te betrekken. De DWARS’er in mij denkt uiteraard kritisch en
creatief na over de politieke koers, maar ik zal deze taak van de RvA in principe
terughoudend invullen. Ik zie jullie graag op 11 juni om eventuele vragen te beantwoorden.
Groet,
Robert
Advies Kandidatencommissie:
Robert heeft University College in Middelburg afgerond en studeert nu Sustainable
Development in Utrecht. Hij is sinds twee jaar enthousiast lid van DWARS. Daarnaast is hij
penningmeester van Jongeren Milieu Actief en heeft hij brede ervaring binnen andere
verenigingen. Binnen DWARS loopt Robert nu onder andere mee met het Traject 2018 en is
hij voorzitter van de commissie Economie & Financiën. Robert wil graag in de breedte bezig
zijn met de vereniging. Daarom stelt hij zich kandidaat voor de Raad van Advies.
Robert is zich ervan bewust dat hij nog niet bekend is met alle ins en outs van de vereniging
en geeft aan zich binnen de Raad van Advies in eerste instantie terughoudend op te stellen.
Tegelijkertijd is hij ambitieus en heeft hij vernieuwende ideeën over de wijze waarop de
Raad van Advies zich kan laten informeren door de leden. Robert is rustig en bedachtzaam
en kan creatief nadenken over dilemma’s. Hij heeft gevoel voor procedures en inzicht in het
afwegen van belangen.
De kandidatencommissie heeft ervaren dat Robert nog weinig inzicht heeft in de formele rol
van de RvA, maar wel leergierig is op dit punt. De kandidatencommissie heeft er vertrouwen
in dat hij met zijn algemene kwaliteiten toch een waardevolle bijdrage kan leveren aan de
Raad van Advies. Daarnaast geeft Robert aan soms ongestructureerd te zijn. De
kandidatencommissie heeft gemerkt dat hij moeite heeft met op tijd komen en raadt hem
aan voortaan tien minuten eerder van huis te vertrekken.
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Kandidaatstellingen ZoekCommissie
Rosanne Groot (21 jaar)
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 hoop ik dat
jullie mij zien als een waardig Zoekcielid. Nog wat weetjes over mij: ik studeer
Levensmiddelentechnologie, ga er graag op uit met paard en wagen en ben een filmfanaat.
Joost Schrieks (23 jaar)
Lieve DWARSers,
Mijn naam is Joost Schrieks. Hierbij stel ik me graag kandidaat voor de ZoekCie. Ik ben
eigenlijk pas een jaar geleden actief geworden bij DWARS, maar heb in die tijd ontzettend
veel toffe, slimme en inspirerende mensen ontmoet (oh, en ook heus wel een paar irritante
personen...). Er loopt ontzettend veel talent rond bij DWARS en het lijkt me heel belangrijk
dat wel elkaar helpen om dat talent goed te gebruiken! Ik wil heel graag daar aan mee
helpen om te zorgen dat al onze talenten op de juiste plek komen.
Voor als je nu denkt, leuk Joost maar wie ben jij eigenlijk? Nou, ik ben dus Joost. Ik
identificeer mijzelf als student biologie, en begin na de zomer aan een Master Ecologie aan
de VU. Ik woon echter in Leiden waar ik twee jaar bestuur heb gedaan van de
studentenkanovereniging en momenteel in het bestuur zit van DWARS Leiden-Haaglanden.
Daarnaast zit ik in de landelijke commissie Milieu en Voeding, en ben ik sinds kort
(duo-)campagneleider voor GroenLinks Leiden. Als ik nog tijd over heb doe ik ook nog wel
eens andere dingen, maar daar moet je me maar eens naar vragen als je interesse hebt ;).
Bas Mekel (22 jaar)
Lief congres,
Toen ik mij in 2015 in Utrecht zetelde voor mijn studie biologie deed ik, zoals een brave
groepsvolgende ex-scholier, mee aan de introductieweek. In deze week gebeurde echter
iets bijzonders: ik werd aangesproken door een DWARS’er of ik lid wilde worden van dit
maffe clubje. Het koste daarna slechts een kort gesprekje met iemand van P!NK en de Jonge
Democraten en ik was overtuigd, zo geschiedde. Een kleine twee jaar verder heb ik mijn
plek bij DWARS helemaal gevonden in de afdeling Utrecht en zet ik mij met plezier in voor
een groene, sociale en vrijzinnige wereld. Omdat ik het zo naar mijn zin heb bij DWARS,
vind ik het belangrijk dat er elk jaar een goed bestuur zit om zorg te dragen voor onze
vereniging. Daarnaast is het ook in mijn eigen belang om te zorgen dat er goede kandidaten
zijn voor het landelijk bestuur, omdat ik het dan zelf in ieder geval niet hoef te doen. Dit zijn
de beweegredenen voor mij geweest om me kandidaat te stellen voor de ZoekCie voor het
aankomende jaar. Trivia: ik hou van vogels en schimmels, ben bang voor mieren en heb licht
claustrofobische voeten.
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Sonja Groenwold (26 jaar)
Lieve DWARSers,
Ik ben Sonja, Groninger in hart en nieren, maar wegens studie beland in Rotterdam. Ik ben
nu ongeveer twee jaar actief bij DWARS. Sinds januari ben ik voorzitter van prachtafdeling
Rotterdam-Rijnmond, waar ik mijn best doe wat orde (maar niet teveel) in de gezellige
chaos te scheppen.
Op dit moment ben ik nog heel even masterstudent zorgmanagement aan de EUR, maar
daar hoop ik binnenkort op af te studeren. Ik werk bij de Julia’s op Rotterdam CS en in mijn
vrije tijd zing ik bij het studentenkoor Rotterdamsch Schoon.
Het lijkt me erg leuk om tussen de gigantische aanwas van nieuwe leden en de wat ouder
gedienden, geschikte mensen te zoeken voor het bestuur van DWARS.
Iris Nibbering (20 jaar)
Lief congres,
Mijn naam is Iris, een trotse Arnhemmer en twintig jaren jong. Deze zomer zal ik
doorbrengen in de boeken op mijn kamer in het prachtige Utrecht om mijn bachelor
Culturele Antropologie af te ronden. Na vier DWARSe jaren wil ik mij graag gaan inzetten
voor de ZoekCie. Vanuit het enthousiasme en de ervaring die ik afgelopen jaar in het
bestuur heb opgedaan, kan ik hier en aan het spotten van nieuwe tafeltennistalenten een
goede bijdrage aan leveren. Ik hoop op jullie steun.
Tim van de Meulengraaf (19 jaar)
Hallo,
Even voorstellen. Mijn naam is Tim van de Meulengraaf. (Ik dacht ik zal lekker origineel
beginnen). Ik ben 19 jaar en bestuurslid bij DWARS Brabant. Daarnaast zet ik mij lokaal
steeds meer in voor GroenLinks, ben een bierfanaat en zit ik bij een van de ‘groenste’
hobby’s die er is: scouting. Ik zie mezelf als iemand die twee gezichten kan laten zien
wanneer nodig. Ik kan pragmatisch zijn wanneer er lastige besluiten moeten worden
genomen en wanneer hiermee veel bereikt kan worden. Aan de andere kant kan ik ook
standvastig en zeer idealistisch optreden wanneer hier wel of juist niet om wordt gevraagd.
Dit zal ik ook in de ZoekCie naar voren brengen om met een kritische maar ook realistische
blik mee te werken aan een goed resultaat.
Houdoe,
Tim
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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 2017-2018
De Zoekcommissie richt zich de volgende functies binnen DWARS: de bestuursfuncties, de
hoofdredacteur van de OverDWARS, de leden van de Raad van Advies, de leden van de
Kascommissie en commissiepresidialeden. 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 naar deelnemers aan activiteiten waarbij leden
DWARS mogen vertegenwoordigen.
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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Kandidaatstellingen
cAMPaGNECOMMISSIE
Noortje Blokhuis (25 jaar)
Het afgelopen jaar vond ik het zo leuk om deel uit te maken van het campagneteam, dat ik
de gemeenteraadsverkiezingen niet wil missen. Bovendien valt er een heel groot 'DWARSgat' op te vullen in mijn leven na dit congres :). Als voorzitter van de campagnecommissie
kijk ik uit naar een frisse, jonge campagne die DWARS-kandidaten door het hele land steunt
in hun kandidatuur. Ook op lokaal niveau moet GroenLinks de grootste op links en onder
jongeren worden!
Maran Vogel (25 jaar)
Hoi allemaal!
Ik ben Maran Vogel, 25 jaar jong, kom uit Groningen en woon tegenwoordig samen met
Sjors van Broekhuizen in Arnhem en ben bijna klaar met mijn master Pedagogische
Wetenschappen. Afgelopen campagne heb ik al meegedraaid met het campagneteam voor
de social media. Samen hebben we onder andere de Pokémonvideo gelanceerd en een
‘mini-AZC’ in Madurodam gezet. Dit vond ik zo gaaf, dat ik graag nog een keer weer knallen
voor de verkiezingen, deze keer voor de gemeenteraadsverkiezingen! Verder word ik
gelukkig van: mijn vakgebied, lezen, de natuur, dieren (in de zorg), fijne gesprekken, fijne
mensen, nieuwe dingen leren en… teveel om op te noemen! Hopelijk tot snel!
Liefs, Maran Vogel
Ellemieke Hertgers (22 jaar)
Ik ben een 23-jarige creatieve duizendpoot, geboren en getogen in de omgeving van
Apeldoorn. Ik woon sinds een jaar in Den Haag, waar ik als 'beeldvoerder' en adviseur
visuele communicatie werk voor de Autoriteit Consument & Markt. Nederlandse burgers en
bedrijven voorlichten op het gebied van consumenten- en mededingingsrecht is natuurlijk
heel nobel en mooi werk, maar ik wil mijn skills ook gebruiken voor een club waar ik een
grote affiniteit mee heb: DWARS! Ik hoop mee te kunnen helpen aan een visueel
aantrekkelijke campagne om DWARS-kandidaten te steunen en GroenLinks lokaal op de
kaart te zetten.
Myrte van der Zwet (18 jaar)
Hoi congres! Mijn naam is Myrte, ik ben 18 jaar en ik woon in het PVV-bolwerk dat Almere
heet. Op dit moment heb ik een tussenjaar waarin ik me met plezier op DWARS heb gestort.
Hoewel ik al actief ben bij zowel OverDWARS als de onderwijscommissie kijk ik enorm uit
naar komend jaar en wat ik daarin voor de gemeenteraadscampagne kan betekenen. Ik ben
verheugd dat ik mijn creativiteit en politieke interesse kan inzetten om anderen te
enthousiasmeren voor onze groene en linkse idealen. In conclusie: er rijmt niks op oranje,
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behalve DWARS-campagne.

Visiestuk
De Commissie Energie en Grondstoffen heeft een visiestuk geschreven over de visie van
DWARS op circulaire economie. Het stuk vind je in bijlage 2. Je kunt tot uiterlijk vrijdag 2
juni amendementen indienen op het visiestuk. Dit doe je door te mailen naar
secretaris@dwars.org.
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