
overdwars
& bestuursinfoboekje

2018

Kies voor een bestuursjaar bij DWARS!
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Een bestuursfunctie bij DWARS!

Op het zomercongres op 16 en 17 juni kiezen we weer een nieuw bestuur en de
hoofdredacteur van de OverDWARS. We zijn weer opzoek naar enthousiaste leden die zich
een jaar lang volop willen onderdompelen in de groene en linkse politiek. Je krijgt de kans
je organisatorische, politieke en bestuurlijke vaardigheden verder te ontwikkelen en
solliciteert vooral voor een mega leuk jaar! Je wilt DWARS graag weer een stapje verder
brengen en voelt je betrokken bij politieke kwesties in binnen én buitenland! Daarnaast is er
nog genoeg tijd voor de vele leuke feestjes die DWARS kenmerken.

Enthousiast geworden? Stuur je motivatie voor 31 maart naar:
kandidatencommissie@dwars.org. Kijk voor meer informatie over de vacatures op
www.dwars.org/vacatures.

Ben je enthousiast geworden maar denk je: hmm kan ik dit wel? Is dit wel wat voor mij?
Wat houdt zo’n bestuursjaar precies in? Lees dan verder in dit zoekboekje! Om je een beter
beeld te geven van wat een bestuursfunctie en het hoofdredacteurschap bij DWARS precies
inhoudt, hebben we de huidige bestuursleden gevraagd om iets meer te vertellen over hun
functie en hun werkzaamheden. We hopen dat veel mensen kiezen voor een bestuursjaar bij
DWARS. Mocht je na het lezen van dit boekje nog vragen hebben over wat een
bestuursfunctie van DWARS inhoudt, hoe de sollicitatieprocedure er precies uitziet of hoe
het bestuur wordt verkozen neem dan vooral contact op met de Zoekcommissie
(zoekcie@dwars.org of zie onderstaande contactgegevens). Wij beantwoorden met alle
liefde je vragen!

Lieve groetjes,

De Zoekcie 20172018

Iris Nibbering Sonja Groenwold
0648643186 0636152625

Joost Schrieks Rosanne Groot
0640936740 0641333896

Nol van Gerven Tim van de Meulengraaf
0619896757 0648725693

Siebren Huitema
0634096258



Bas van Weegberg
21 jaar

Functie: Voorzitter



sigrid oosterwegel
21 jaar

Functie: secretaris



aafke belterman
23 jaar

Functie: penningmeester



lotte kars
22 jaar

Functie: scholing &
activiteiten



rosanne groot
21 jaar

Functie: internationaal
secretaris & vice-
voorzitter



anne van gemst
22 jaar

Functie: organisatie &
leden



nol van gerven
22 jaar

Functie: politiek
secretaris



robert lagestee
24 jaar

Functie: campagne &
communicatie



lynn van calmthout
25 jaar

Functie: hoofdredacteur
overdwars




