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Inleiding
Beste DWARSer,
Hier is de congresreader voor het Zomercongres 2019! In deze congresreader vind je alle stukken die
je nodig hebt bij dit congres: de agenda, verantwoordingen, wijzigingsvoorstellen, kandidaatstellingen,
financieel jaarverslag, en natuurlijk de moties. Moties indienen kan nog steeds! Moties die later
ingediend worden komen in de dagkrant te staan, of worden tijdens het congres zelf getoond.
Op dit congres bespreken we ook de evaluatie van de organisatiestructuur en een visiestuk van
commissie Privacy & Technologie. Deze stukken vind je als bijlage in je mailbox bij de mail die je over
dit congres hebt ontvangen.
Op zaterdag ontvangen we Samya Hafsaoui! Zij is programmamaker en presentatrice bij BNNVARA.
Je kunt haar onder andere kennen van De Wereld Draait Door (waarvoor ze onder andere Female
Virals maakt), de Slimste Mens, of het Ramadanjournaal. Er is op het congres ruimte om haar een vraag
te stellen.
Laten we er samen een mooi weekend van maken!
Namens het hele bestuur,
Dominique Blokland (secretaris)

Locatie en routebeschrijving
Ha lieve DWARSers, welkom in het mooie Maastricht! Als afdeling Limburg heten we jullie van harte
welkom en we hopen dat jullie even veel van deze prachtige stad kunnen genieten als dat wij doen. Dit
weekend bevat een aantal belangrijke locaties, we zetten ze even voor jullie op een rijtje.
Congreslocatie
Het congres vindt plaats bij Rebelle, Kesselskade 43 in Maastricht. De Rebelle ligt op 12 minuten lopen
van het treinstation van Maastricht. Vanaf het treinstation doe je er met de bus 7 minuten over.
Dinerlocatie
Het veganistische diner is op dezelfde locatie als het congres. Bij je aanmelding voor het congres kun je
aangeven of je zaterdagavond mee wilt eten. Zonder aanmelding voor het diner kun je helaas niet
mee-eten op zaterdagavond.
Slaaplocaties
Mocht je na het feest nog een paar uur willen slapen, dan kan dat bij Kaboom Hotel (Stationsplein 1),
Townhouse designhotel (Sint Maartenslaan 5) of Select Hotel Apple Park (Pierre de Coubertinweg 3).
Kaboom en Townhouse zijn op loopafstand van het station, voor Apple park heb je een (OV-)fiets of
het openbaar vervoer nodig. Meer informatie over inchecken en de kamerindeling krijg je op het
congres.
Ontbijtlocaties
Slaap jij in Select Hotel Apple Park? Dan kun je in het hotel ontbijten. Slaap jij in Townhouse of Kaboom
Hotel? Dan ontbijt je bij HEMA (Grote Straat 10). Meer informatie hierover krijg je in de informatiemail
na de sluiting van de aanmeldingen.
Feestlocatie
Natuurlijk staat er ook een goed feestje op de agenda! Het congresfeest vindt plaats in Studentencafé
de Beurs, Spoorweglaan 6.
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Locaties in beeld

Treinstation

De indicatie die zegt dat je er 23 minuten over doet klopt gelukkig niet! De Beurs, Kaboom Hotel en
het Townhouse designhotel liggen allemaal maar een paar minuutjes lopen van het station en het is
ongeveer 12 minuten lopen naar congreslocatie Rebelle. De HEMA ligt een paar minuutjes lopen van
de Rebelle af!

Het Select Hotel Apple Park ligt een stukje verder dan de rest, vanaf het station fiets je er ongeveer 8
minuten over. Slaap je in Apple Park? Dan is dan handig om gelijk bij aankomst op het treinstation al
een ov-fiets te huren.
Contactpersonen
Dominique Blokland
Jasper Janssen
Julia Matser

0615668682
0643167242
0649908475

(Voorafgaand en tijdens het congres)
(Namens de organiserende afdeling)
(Voorzitter DWARS)
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Agenda
Zaterdag
10:30 uur
11:00 uur

11:15 uur
11:45 uur
13:15 uur
13:55 uur
14:15 uur
14:30 uur
14:50 uur
15:35 uur
15:55 uur
16:00 uur
16:30 uur
16:35 uur
16:55 uur

17:05 uur
17:45 uur
18:45 uur
21:00 uur
Zondag
10:00 uur

10:10 uur
10:25 uur
10:40 uur
12:45 uur
13:45 uur
14:05 uur
14:40 uur
14:50 uur
14:55 uur
15:15 uur
15:35 uur
16:00 uur
17:00 uur

Kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe congresgangers
Opening
• Welkom en vaststellen presidium
• Vaststellen agenda
• Vaststellen notulen Wintercongres 2018 en Huisvestingscongres (2019)
• Mededelingen
Welkomstwoord
Verantwoording Landelijk Bestuur
Lunch
Verantwoording OverDWARS, Raad van Advies, Kascommissie, Campagnecommissie
(parallelsessie)
Organisatorische wijzigingsvoorstellen (Huishoudelijk Reglement en Statuten)
Verkiezing Raad van Advies
Samya Hafsaoui
Pauze
Aankondiging programmacongres
Inhoudelijke wijzigingsvoorstellen (Politiek Programma, Beginselprogramma)
Bekendmaking verkiezing Raad van Advies
Jaarverslag en financiële balans 2018
Sluiting
• Sluiting verkiezing afdelings- en commissieprijs
• Mededelingen
Borrel
Diner
Verzamelen voor vertrek naar hostel
Feest!

Opening
• Vaststellen presidium
• Vaststellen agenda
Evaluatie organisatiestructuur
Verantwoordingen Zoekcommissie en Kandidatencommissie (parallelsessie)
Verkiezing Landelijk Bestuur 2019-2020
Lunch
Verkiezing Hoofdredacteur OverDWARS
Visiestuk ‘Sociale Media en de Samenleving’ (commissie Privacy &
Technologie)
Benoeming Zoekcommissie en vaststellen opdracht
Bekendmaking verkiezing Landelijk Bestuur
Pauze
Verkiezing Vicevoorzitter
Moties
Bekendmaking verkiezing Vicevoorzitter en Hoofdredacteur OverDWARS
Sluiting
• Uitreiking commissieprijs, afdelingenprijs, Snotneus van het Congres en Corrie van
het Congres,
• Bedanken aftredende organen
• Afscheid Landelijk Bestuur 2018-2019
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Perslijst (dwars in de media)
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Algemene bestuursverantwoording
Dansend, mailend, vergaderend en genietend kwamen we dit jaar door. Na een jaar hard werken,
blikken we tevreden terug op een jaar vol ups en een paar downs. Toen we net begonnen stelden we
drie doelen vast waaraan we wilden werken: toegankelijkheid, diversiteit en impact. Achteraf zien we
ook dat het feministisch karakter van DWARS is versterkt.
Toegankelijkheid
We hebben afgelopen jaar geprobeerd als bestuur benaderbaar te zijn door aanwezig te zijn op
activiteiten en gesprekken met nieuwe en oude leden op te zoeken. Daarnaast hebben we
toegankelijkheid van de vereniging verbeterd op verschillende manieren. We hebben hierbij specifiek
aandacht geschonken aan taalgebruik en de online omgeving, ook hebben we gewerkt aan de fysieke,
geografische en financiële toegankelijkheid van activiteiten van de vereniging.
Diversiteit
Het diversiteitsbeleid hebben we doorgezet afgelopen halfjaar. Het onderwerp diversiteit is met
afdelingen blijvend besproken. Door een divers scala aan activiteiten en scholing te bieden, hopen we
alle verschillende leden een plek te geven in onze organisatie. Alhoewel we gewerkt hebben aan het
verbeteren van diversiteit, is er nog steeds veel ruimte om nieuwe leden aan te trekken met
migratieachtergrond of jongeren die een praktische opleiding volgen. Het kost tijd om nieuwe
doelgroepen te bereiken en een diverser ledenbestand te krijgen.
Impact
We zijn trots op de speech, amendementen en moties die DWARS presenteerde op het GroenLinkscongres. In de speech kaartten we het gebrek aan diversiteit in de partijtop aan, de kleine ruimte voor
debat in de partij en riepen we GroenLinks op om zich (te blijven) uitspreken over onderwerpen ook als
die electoraal minder aantrekkelijk zijn (zoals bijvoorbeeld de pijn van dieren in de bio-industrie,
Zwarte Piet en over het leenstelsel). Drie van onze zes amendementen zijn aangenomen, daardoor
staat nu in het Europees programma van GroenLinks de rechten van sekswerkers aangekaart, quota
genoemd als middel voor representatie, een Europees agentschap voor een Europees treinnetwerk.
Ook de amendementen die het niet haalden laten zien dat er binnen GroenLinks debat gevoerd moet
worden over GMOs, de fundering van de CO2-prijs en het Europees leger. Onze motie over
afschaffing van sekseregistratie haalde het niet, maar de partij gaat hier toch op andere manieren
mee aan de slag.
Onze aangenomen motie over het leenstelsel opent het partijdebat over financiering van studenten.
Zihni Özdil (Tweede Kamerlid voor GroenLinks) en de gehele fractie hebben zich enkele weken
geleden uitgesproken tegen het leenstelsel. DWARS zal nauw betrokken blijven bij de discussies die
hieruit voort zullen vloeien voor de zomer en na de zomer zal het nieuwe bestuur hierbij betrokken
worden.
De impact van dit bestuursjaar was niet alleen binnen GroenLinks, DWARS was ook regelmatig te
vinden op straat voor een enorme variatie aan protesten. Er is een actiecommissie opgericht, waardoor
actievoeren nu een meer permanente plek heeft gekregen in de vereniging.
Feministische organisatie
Afgelopen bestuursjaar heeft het feminisme verder plek gekregen in onze vereniging. Zo
organiseerden we een tegenverkiezing toen alle genomineerden voor de “ Beste Politicus” prijsmannen
waren, in navolging op een tegenverkiezing die DWARS eerder organiseerde. Ook organiseerden we
twee activiteiten over feminisme. Eén evenement waar alle genders welkom waren, en één evenement
waar vrouwen* welkom waren, om een safe space te creëren.
Dit allemaal was niet mogelijk geweest zonder deelnemers, organisators, likers en volgers. We willen
graag iedereen die dit jaar voor de eerste keer of juist voor de zoveelste keer langs kwam op een
activiteit bedanken voor jullie tijd. De mensen die hielpen met meedenken over de inhoud en
organisatie van onze vereniging, jullie bedanken we bij deze voor jullie hulp. De mensen in commissies
en afdelingen die mee hielpen met organiseren, leren en discussies, bij deze willen we jullie bedanken
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voor jullie bijdrage. Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest. Met jullie gaat DWARS een
hele vrolijke, groene en inclusieve toekomst tegemoet.

Verantwoording Julia Matser
voorzitter
Wat een fantastisch jaar. Het was een eer om met zeven prachtige andere bestuursgenoten te mogen
samenwerken, en het was een genot om rond te lopen bij onze verschillende bijeenkomsten. Dit jaar
heb ik enorm veel geleerd en geprobeerd dit zo snel mogelijk om te zetten in actie. Ik ben heel trots op
wat we dit jaar hebben kunnen bereiken, maar zal ook proberen aan te stippen wat beter had
gekund.
Als voorzitter heb ik drie kerntaken die me bezighouden: het interne voorzitterschap van DWARS
(inclusief leiding geven over het bestuur) woordvoering naar de buitenwereld, en het onderhouden van
externe relaties. Hieronder zal ik kort samenvatten wat ik afgelopen halfjaar heb geprobeerd te
bereiken op deze vlakken.
Intern voorzitter
Mijn voornaamste doel intern is ervoor zorgen dat het bestuur goed functioneert, dat gebeurt tijdens
de wekelijkse vergaderingen, maar ook tijdens evaluatiemomenten door het jaar heen. Tijdens deze
reflectiemomenten werden persoonlijke doelen en groepsdoelen geëvalueerd. Alhoewel ik soms wat
dichter op persoonlijke doelen had mogen zitten, ben ik trots op wat iedereen en de groep heeft
bereikt.
Ik heb bestuursgenoten ruimte gegeven om eigen projecten op te zetten en zelfstandig te functioneren,
maar waar nodig ook aangemoedigd om te reflecteren of ondersteuning geboden als dat nodig was.
Een project dat dit jaar de reguliere werkdruk oversteeg was huisvesting. Om de werkdruk houdbaar
te houden en tot goede uitkomsten te komen, heb ik me daarom aangesloten bij het huisvestingsproject
en gesprekken hierover met GroenLinks. Daarnaast ben ik als voorzitter weer aangeschoven bij de
campagnecommissie.
Ik ben niet alleen voorzitter van het bestuur, maar ook van de vereniging. Ik heb me zo veel mogelijk
opgesteld als een voorzitter waarmee makkelijk contact te krijgen is. Ik haal er plezier uit om met
(nieuwe) leden te spreken, dat levert vaak nieuwe inzichten op en bovendien is het een kans op tussen
de congressen door informeel vragen te kunnen stellen over waar het bestuur en ik mee bezig zijn.
Graag was ik nog meer aanwezig geweest bij afdelingsactiviteiten en informele borrels na activiteiten,
daar had ik meer tijd voor willen maken. (Sorry Fryslan, maar jullie waren een super buddy!)
Woordvoerder
In het persoverzicht is te zien waar DWARS de afgelopen maanden in het nieuws is geweest. Enkele
die leuk zijn om uit te lichten: Na Het Nieuws over de Provinciale Statenverkiezingen, Spijkers met
Koppen over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, bij 3FM over de verlaging van de
leeftijd van het stemrecht naar 16 jaar, podcast over de Europese Verkiezingen en twee keer bij FunX
(over het koningshuis en prostitutie). Daarnaast heb ik onder andere gedebatteerd bij een
zorgorganisatie, bij een rechtse sociëteit, bij de chemie vereniging en bij een bijeenkomst van
Clingendael. Ik vond het heel leuk om deze media-optredens en debatten te mogen doen en heb
geprobeerd ze zo goed mogelijk uit te voeren.
In samenwerking met het bestuur hebben we verschillende opiniestukken geschreven, die helaas niet
allemaal geplaatst zijn. We hebben niet actief in de media kritisch uitgelaten over GroenLinks, omdat
discussies zich af speelden achter de schermen, maar ook omdat het afgelopen halfjaar voornamelijk
campagnetijd was. Ik ben niet geheel tevreden over hoeveel ik geschreven DWARS in de pers heb
kunnen krijgen, maar ben wel blij met onze aanwezigheid op radio.
Externe relaties
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Ik onderhoud relaties met de GroenLinks fractie in de Tweede Kamer en met het Partijbestuur in
Utrecht. Tijdens de fractievergaderingen heb ik DWARSe inbreng gebracht. De ene keer een
aanmoediging voor een Kamerlid om een plan door te zetten, soms onvrede over publieke optredens,
een andere keer inhoudelijk meningsverschil aankaarten over aankomende debatten. Het is spannend
om een goede balans in waar DWARS een waardevolle toevoeging kan maken, ik heb dit naar mijn
beste kunnen gedaan. Ik ben trots dat DWARS in ieder geval nauw betrokken zal worden bij de
discussie over het leenstelsel.
Goede banden met het partijbestuur zijn belangrijk. Voor huisvesting, maar ook bijvoorbeeld om
ervoor te zorgen dat de programmacommissie voor de Tweede Kamer een goede link naar DWARS
heeft. Tegen de tijd dat het congres is, hoop ik samen met Willem meer duidelijkheid te kunnen geven
over de financiële relaties tussen DWARS en GroenLinks na de verhuizing.
Ook met andere organisaties had ik regelmatig contact. Met de LSVb en JMA over protesten, met
andere PJO’s over gezamenlijke manifesten en met bijvoorbeeld Greenpeace, Vluchtelingenwerk en
PAX over andere projecten waarin we elkaar konden steunen of van elkaar leren. Soms leidde dat tot
mooi resultaat zoals bij het manifest van Vluchtelingenwerk en soms dient het contact meer te leren van
de verschillen tussen de organisaties. Ik had soms strenger kunnen afwegen hoeveel het contact zou
opleveren, maar ben al met al tevreden met de resultaten die de contacten hebben opgeleverd.
Lief DWARS, ik heb enorm genoten van dit jaar en hoop dat jullie ook hebben kunnen genieten. Ik wil
graag mijn bestuursgenoten enorm bedanken voor hun enorm harde werk, ondersteuning en nodige
liefde. We zullen ons best doen om onze taken goed over te dragen aan het volgende bestuur. Ik zal
het allemaal enorm gaan missen, maar ben van plan om nog vaak langs te komen (wel ietsje minder
dan dit jaar). Tot snel!

Verantwoording dominique blokland
secretaris
Terugkijkend op een toffe, leerzame tijd als secretaris van de allerleukste vereniging die er is wil ik het
congres nog eens ontzettend bedanken dat ik vorig jaar het stokje heb mogen overnemen van Sigrid.
En wat gaat een jaar snel! Ik blik graag samen met jullie terug.
Congressen
Twee van de grootste projecten dit jaar waren het Winter- en Zomercongres. Samen met de
congrescommissie zijn we experimenten gestart om het programma efficiënter te laten verlopen. De
catchbox ter vervanging van sprekersrijen is een succes gebleken op het vorige congres. Dit congres
testen we of parallelsessies voor verantwoordingen van organen werken en de mogelijkheid om vooraf
vragen in te kunnen dienen. Ondanks onze inzet en ideeën is het nog steeds moeilijk om het programma
in te korten of rekening te houden met de groeiende aantallen congresgangers. Verder heeft de
congrescommissie op verzoek van het congres evaluatieformulieren opgesteld en twee onderzoeken
uitgevoerd: onderzoek naar de mogelijkheid tot elektronisch stemmen en onderzoek naar andere
stemmethodes voor bestuursverkiezingen. De resultaten hiervan vind je op onze website en via een link
hiernaar in de congresuitnodiging per mail. Ik wil de congrescommissie, mijn bestuursgenootjes en
Wouter Witteveen van harte bedanken voor al hun werk en steun tijdens de congresorganisatie.
Website
De zichtbaarste verandering die ik dit jaar heb kunnen doorvoeren is wel die van de website. De site is
in een nieuw jasje gestoken, met de homepagina als grootste wijziging. Hopelijk stimuleert de
homepagina mensen om actief te worden bij en in contact te komen met DWARS. Verder zijn de
koppen in het menu bovenin en de filteropties op de agendapagina aangepast, zodat
websitebezoekers makkelijker kunnen vinden wat zij zoeken. De belangrijkste verandering is de
verbeterde bescherming van persoonsgegevens die worden ingevuld op de website, bijvoorbeeld die
bij aanmeld- of declaratieformulieren. Ik ben trots op de verbeteringen, maar sommige aanpassingen
functioneren nog niet op Apple systemen, daarin zit nog ruimte voor verbetering.

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2019 | 15 en 16 juni, Maastricht

11

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Digitale omgeving
Als secretaris heb ik de accounts van DWARSers in functie bijgehouden. Zo heb ik het beleid om
functiespecifieke e-mailadressen aan te maken afgerond voor afdelingsbestuurders en gestart voor
commissiepresidia. Verder is er weer een grote schoonmaak geweest van de e-mailadressen en
Slackaccounts die niet meer in gebruik zijn, en van wie er toegang tot de gezamenlijke online
pandagenda nodig heeft voor bijvoorbeeld vergaderingen.
Privacy
Ik ben tevreden met de beslissing om de privacytraining niet alleen te geven aan het bestuur en de
afdelingssecretarissen, maar ook aan commissiepresidia. Omgaan met of beslissingen omtrent
persoonsgegevens gaat nog niet altijd perfect bij alle partijen, dus ik vind dat ik hierin beter had
kunnen ondersteunen of hier dichter op had kunnen zitten.
Ledenadministratie
Er zijn een aantal zaken wat betreft de ledenadministratie die nog verbeterd kunnen worden. Hiervoor
ben ik in gesprek geweest met GroenLinks en ga ik dit jaar nog in gesprek de makers van ons
ledenadministratiesysteem. Het gaat vooral om verbetering in de gegevensbescherming en over het
toekennen van DWARS-afdelingen aan DWARS-leden, zodat afdelingssecretarissen in dit systeem
altijd de meest recente versie van de leden van hun afdeling kunnen zien en dat zij niet afhankelijk zijn
van DWARS landelijk en de lijsten op Stack. Het is jammer dat dit niet eerder is gebeurd, hier had ik
vaker achteraan willen zitten. Gelukkig liggen er nu uiteindelijk wel concrete plannen.
Medewerker
De samenwerking met Wouter Witteveen, de administratief medewerker van DWARS heb ik als heel
prettig ervaren. Grote dank aan hem als constante factor. Bijvoorbeeld voor het verwerken van alle
nieuwe lidmaatschappen, zeker in de tijd van de vloedgolf na de verkiezingen. Samen hebben we ook
nog een kleine belronde kunnen doen naar leden die te oud zijn voor DWARS als jongerenvereniging
met het verzoek om donateur te worden. We hebben Wouter Witteveen meer uren aan kunnen bieden
en hij heeft zo het bijhouden van de webshop van Adine over kunnen nemen en aan zijn standaard
werkzaamheden kunnen toevoegen.
Ten slotte wil ik mijn buddies Arnhem-Nijmegen en Wageningen bedanken voor al hun harde en goede
werk! We hebben regelmatig contact gehad, en ik heb altijd zo goed mogelijk advies proberen te
geven als daarom werd gevraagd.
Ik kijk ernaar uit om jullie allemaal te zien op het congres. Tijd om het stokje over te dragen.

Verantwoording willem van ‘t spijker
penningmeester
Afgelopen jaar heb ik me met veel plezier ingezet voor onze vereniging. Ik weet niet of ik ooit zo’n
druk jaar gehad heb, maar ik zou het zo opnieuw hebben gedaan als ik terugkijk op de dingen die ik
heb kunnen doen en de interacties met jullie allemaal. Ik heb me het afgelopen jaar met veel plezier
ingezet voor deze mooie vereniging.
Algemeen
Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk tijdig te reageren op berichten van individuele leden en
afdelingen. Dit ging niet het hele jaar door even goed, ik heb de latere maanden geprobeerd daar
nog aan te werken, maar ik denk dat ik in mijn communicatie herhaaldelijk tekort heb geschoten.
Afdelingsrekeningen
Nadat vorig jaar de afdelingsrekeningen in het leven zijn geroepen, zijn de meeste daarvan
ondertussen ook in gebruik. Twee afdelingen hebben nog geen rekening, die van Fryslân moet nog

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2019 | 15 en 16 juni, Maastricht

12

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
worden aangevraagd, die van de afdeling Limburg is in aanvraag bij Triodos. Van de afdelingen die
een eigen rekening hebben, is er maar één die nog niet gebruikt wordt. Het contact met
afdelingspenningmeesters was afgelopen jaar niet zo goed als ik graag had gewild. Dit kwam onder
andere door de combinatie van studie(scriptie) en DWARS, met de daarbij komende hoge druk,
waardoor ik berichten vaak niet op tijd beantwoorde. Ik ben erg ontevreden over mijn eigen initiatief
in deze en bied daarvoor mijn excuses aan.
Huisvesting en pandbeheer
Met betrekking tot het pandbeheer is vooralsnog weinig veranderd, maar de huisvesting is een
belangrijk onderdeel van mijn takenpakket geweest. Ik heb een tussentijds congres georganiseerd,
waarop de eisen voor nieuwe huisvesting zijn gewijzigd. Er wordt doorlopend met GroenLinks overlegd
over de huisvesting. Op het moment van schrijven is er een longlist van huisvestingsmogelijkheden
doorlopen en zodra deze naar een shortlist vernauwd is, kijken we met het partijbestuur van
GroenLinks mee op potentiële locaties in Utrecht waarheen zij zouden willen verhuizen. Ik ben tevreden
over dat deel van het pandbeheer. Er is tevens doorlopend overleg met GroenLinks over een
vernieuwde convenant met afspraken over de huisvesting. Tot aan het schrijven is het contact met
GroenLinks over de convenanten goed verlopen, ik hoop hier op het congres meer over te kunnen
zeggen omdat het proces dan verder zal zijn gevorderd.
Congressen
Ik heb dit jaar drie mooie congressen helpen organiseren. We hebben op de congrescommissie kunnen
vertrouwen en ook daarmee was de samenwerking erg goed. Het is vaak wel kort dag om de
congressen in een half jaar te organiseren. Daarom hebben we besloten de termijnen voor
congresorganisatie te verlengen naar een heel jaar. Bij het huisvestingscongres moest er veel gebeuren
in een korte tijd en dat is niet helemaal goed gegaan: de taakverdeling en planning hadden beter in
elkaar kunnen zitten. Desalniettemin ben ik tevreden over de uitkomst van dit congres.
Kascommissie
Ik ben bezig geweest met een aantal van de adviezen van de kascommissie, zoals het formuleren van
een reserveplan. Op het moment van schrijven wordt daar nog hard aan gewerkt. Ik heb de
samenwerking met de kascommissie als zeer prettig ervaren. Communicatie met de Kascommissie ging
vooral voor het wintercongres niet geweldig, maar is daarna opgepikt en verbeterd.
Buddy-afdelingen
Ik heb het afgelopen halfjaar minder tijd met mijn buddies doorgebracht dan ik graag zou willen. Ik
heb de momenten dat ik de afdelingen zag wel als zeer prettig ervaren, en communicatie ging met
mijn buddy-afdelingen goed.
2018
Het financieel jaar 2018 is goed afgesloten. Bijna de volledige begrote uitgaven zijn gehaald.
Desondanks is er door flink hogere inkomsten en begrote afschriften zo’n €50.000,- in de reserves
gekomen. Daar ben ik niet erg tevreden over, maar meer uitgeven dan begroot was, was ook erg
lastig.

Verantwoording wouter ubbink
politiek secretaris & vicevoorzitter
Het was een bijzondere ervaring om deel te zijn van het bestuur van DWARS. We hebben zoveel
meegemaakt, dat de tweede helft van het bestuursjaar nog sneller gegaan lijkt te zijn dan de eerste.
Politiek overleg
Sinds het vorige congres heeft het Politiek Overleg (PO) maar liefst vijf keer plaatsgevonden en
hebben de inhoudelijke commissies ongeveer 80 vergaderingen gehad. Helaas is het me niet gelukt om
veel van deze vergaderingen bij te wonen, waardoor ik soms minder goed op de hoogte was van de
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plannen van commissies. Ik heb wel geprobeerd nieuwe voorzitters en secretarissen goed te
begeleiden. Op het PO heb ik gefaciliteerd dat er intern debat plaatsvindt, maar ook gezorgd voor
uitwisseling tussen en training van de commissie-voorzitters en secretarissen. Hun bijdrage aan DWARS
is onmisbaar, en ik wil hen graag bedanken voor hun inzet en input, samen met alle commissieleden en
portefeuillehouders.
Themacampagne
Samen met Julia heb ik een themacampagne opgezet over drugsdumpingen. We hebben een spel
georganiseerd op het gala, op straat ‘pilletjes’ uitgedeeld met ons ‘drugsbusje’, en een borrel
georganiseerd met experts. De organisatie van de acties verliep wat stroef en we hebben één actie
gecancelled. Dit had te maken met een tekort aan enthousiasme en beperkte communicatie tussen mij,
de actiecommissie en het bestuur. Een opiniestuk dat ik schreef is helaas niet geplaatst, gelukkig heb ik
later nog wel een stuk geschreven over drugslegalisatie.
Beide themacampagnes van dit jaar kostten veel energie en creëerden vrij weinig aandacht en
interactie. Daarom hebben we het concept van themacampagnes geëvalueerd en de conclusies hieruit
geven we mee aan onze opvolgers.
PJO-parlement en politicinetwerk
Ik ben betrokken bij de organisatie van het PJO-parlement. Ik heb een team samengesteld van
enthousiaste DWARSers en train ze voor het aankomende evenement. In deze tweede helft van het
bestuursjaar heb ik ook het politicinetwerk (voorheen Raadsledennetwerk) op me genomen, en voor
jonge politici ga ik een inspirerende dag organiseren.
Actie
We hebben als DWARS dit jaar meer actie gevoerd, waar ik blij mee ben. We hebben een
actiecommissie opgericht en samen met hen en vele DWARSers meegelopen bij wel 12 demonstraties
en protesten sinds vorig congres. Ik wil de actiecommissie dan ook bedanken voor hun werk en
wilskracht.
Samenwerking
Ook de samenwerking met externe organisaties ging goed, niet alleen door mijn inzet. De reis die
Remco heeft georganiseerd naar Polen heeft de banden met JKB en JMA flink aangesterkt. Met vele
andere PJO’s steunden we een brandbrief over de studiefinancieringen en we tekenden een manifest
met LAKS over gelijkheid in het onderwijs. Ook heb ik gewerkt aan een oproep met andere PJO’s over
de woningmarkt. DWARS heeft ook samengewerkt met EarthStrike, Pax en Vluchtelingenwerk.
Discussieplatform
Verder heb ik een online discussieplatform opgezet, Kialo. Ik kreeg hier veel enthousiaste reacties over
en ik hoop dat het platform een nuttige bijdrage levert aan het interne debat van DWARS. Ten slotte
wil ik mijn buddyafdeling Groningen bedanken, waar het bestuur in een dynamisch halfjaar gezorgd
heeft voor een levendige afdeling.
Vicevoorzitter
Ook als vicevoorzitter heb ik een mooi half jaar achter de rug. Ik heb de voorzitter vervangen wanneer
dat nodig was en heb geprobeerd steun te bieden aan Julia en andere bestuursleden. Ook mocht ik
speechen bij een demonstratie en heb ik meegedaan aan een podcast over de klimaatbeweging en
een filmpje voor de kieswijzer “Young Voice”.
Ik ben trots dat ik heb mogen bijdragen aan een bloeiende organisatie en ik heb ontzettend veel
geleerd. Ik dank het congres voor het vertrouwen en mijn bestuursgenoten voor hun immer positieve
energie.

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2019 | 15 en 16 juni, Maastricht

14

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Verantwoording remco lopez antezana
internationaal secretaris
Pfoe. Het voelt als gisteren dat ik de eer had om te mogen aantreden als de Internationaal Secretaris
van DWARS en nu zijn we hier, een jaar later en treed ik af. Wát. Een. Jaar. In deze verantwoording
zal ik terugblikken op wat ik heb geprobeerd neer te zetten en op datgene wat misschien niet van de
grond is gekomen.
Reizen
In totaal zijn er dit jaar meer dan 110 plekken geweest voor DWARSers die naar het buitenland
wilden afreizen, waaronder 50 naar Brussel, 41 naar Boedapest en 15 naar Polen. Tijdens deze reizen
zijn de volgende doelstellingen behaald: leden hebben zich kunnen informeren over buitenlandse
politiek en hebben waar mogelijk een DWARS geluid kunnen laten horen. De reis naar Katowice, Polen
voor de klimaattop, waarmee we onder andere bij NOS op 3 terecht zijn gekomen, was voor mij het
ultieme toppunt van dit jaar. Dank aan de JMA, JKB, Green Tickets en de 37 klimaatjongeren die mee
waren voor een onvergetelijke reis. Dank aan de Reiscommissie voor het samen met mij organiseren van
de Lange Reis; ik ben trots op wat we hebben neergezet en ben dankbaar dat ik dit samen met jullie
kon doen. Wat ik meeneem is om al eerder duidelijk te hebben wanneer de Brusselreis plaats gaat
vinden.
Europese Verkiezingen
Op het moment dat ik dit schrijf zijn de Europese Verkiezingen nog niet geweest, dus ik hoop dat we 45 zetels binnen hebben als ik mij mag verantwoorden op het congres. Al tijdens de voorbereidingen
vorig jaar hebben wij via de Programmacommissie van GroenLinks invloed uitgeoefend op het
partijprogramma. Inhoudelijk dingen die er niet ingekomen zijn hebben we amendementen voor
ingediend op het GroenLinks-congres, waarvan er sommige doorheen gekomen zijn (zoals bijvoorbeeld
een Europees Trein-agentschap), waar we erg trots op mogen zijn.
Daarnaast heb ik waar nodig en mogelijk Julia & Wouter bijgestaan in het meedoen van debatten, en
meegedacht met de inhoudelijke invulling van de campagne en het bijwonen van evenementen rondom
de Europese Verkiezingen. Ook heb ik meegewerkt aan een jongerenkieswijzer voor de verkiezingen.
Ik had vaker aanwezig kunnen zijn bij de Campagnecommissie, maar dat ging helaas niet.
Internationale Relaties
Gedurende het afgelopen halfjaar heb ik de relaties met de Europese fractie nog meer proberen te
verbeteren door nog meer in contact te zijn met GL over de Europese verkiezingen, evenementen en
reizen. GroenLinks Europa weet DWARS te vinden en vice versa. In samenwerking met Democracy
Development Abroad is er nu ook een DWARS Internationale Trainers database zodat we snel kunnen
reageren op verzoeken van internationale trainersmogelijkheden.
Daarnaast heb ik het contact met FYEG warm gehouden, al was ik wel kritisch waar nodig. Ook met
andere Europese Jonge Groene organisaties zoals Jong Groen en Grüne Jugend heb ik de banden
aangehouden. In het eerste halfjaar heb ik hier wel meer tijd aan kunnen besteden dan in het tweede
deel.
Internationale Activiteiten
Afgelopen halfjaar heb ik meerdere internationale activiteiten geprobeerd te organiseren, waaronder
het evenement ‘Van Judith tot Juncker; alles over Europa’. De dag zelf was geslaagd, de opkomst
minder dan verwacht. Dit zag ik ook terug in het trainingstraject ‘DWARS gaat Internationaal’ en de
liftactie naar Brussel, die beiden zijn gecancelled. Redenen hiervoor zijn onder andere het feit dat
DWARS al veel organiseert en het dus al erg druk is en dat er simpelweg meer animo is voor reizen
dan voor dit soort internationale activiteiten. Ik geef mijn opvolger mee om dit te analyseren en daaruit
conclusies te trekken over de toekomst hiervan.
Samen met de Internationale Activiteiten Commissie ben ik bezig om een uitwisseling te organiseren met
een andere Europese Jonge Groene organisatie. Hopelijk is hier tijdens het congres meer duidelijkheid
over. Sowieso dank aan de IACO voor hun inzet afgelopen jaar!
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Mogelijkheden
Ik heb dit tweede halfjaar geen energie meer gestoken in het ontwikkelen van een plek voor
internationals in onze vereniging. Dit omdat ik simpelweg geen tijd had en omdat ik de mogelijkheid
nog niet zie. Daarnaast had ik sommige activiteiten eerder kunnen aangeven bij leden en had ik meer
tijd kunnen steken in de Global Young Greens.
Ik wil mijn buddy Brabant bedanken voor de goede samenwerking het afgelopen jaar! Ik ben er het
tweede halfjaar minder geweest dan ik wou, maar het is goed om te zien wat jullie nu allemaal
neerzetten! Dan rest mij alleen nog mijn 7 bestuursgenootjes te bedanken voor dit afgelopen
geweldige jaar; ik koester jullie een voor een.

Verantwoording benthe van wanrooij
Scholing & activiteiten
Wow. Nog niet eerder heb ik zoveel fijne mensen leren kennen, zo intens hard gewerkt en zoveel
hummus gegeten. Ik kijk vol enthousiasme terug op het afgelopen jaar en vind het jammer dat wij op
dit congres afscheid nemen als bestuur. In deze verantwoording blik ik terug op alle goede, maar ook
minder goede dingen.
Activiteiten
We hebben veel georganiseerd het afgelopen jaar, maar het eerste kwartaal van dit jaar was wat
rustiger door de vele campagne- en verkiezingsactiviteiten. We startten het jaar met het Gala, waar
meer dan 100 DWARSers op afkwamen, en we meer dan €1.430 ophaalden! Ook organiseerden we
rond de Internationale Dag van de Vrouw twee toffe feministische evenementen. Helaas heb ik weinig
ledenborrels kunnen organiseren: er was weinig ruimte in de agenda en ook sprekers hiervoor vinden
was erg lastig. Ik raad mijn opvolger aan verder te denken over de functie en vorm van ledenborrels.
Bij sommige activiteiten was de opkomst groter dan de ander. Ik heb misschien te veel gepland in een
druk verkiezingsjaar. Ook hadden we soms meer mogen promoten en leden mogen enthousiasmeren om
naar activiteiten te komen.
Er komt nog veel leuks aan waar ik op het moment van schrijven druk mee bezig ben: een sportdag, het
zomerkamp en DWARS XL, het DWARS festival. Houd de website in de gaten voor meer info! Bij het
organiseren van deze activiteiten is de Bijzondere Activiteitencommissie van onschatbare waarde: jullie
energie, creativiteit en liefde zorgt dat wij de allerleukste activiteiten kunnen organiseren!
Scholing
Het voorjaar begon met de tweede DWARS op Weg, georganiseerd in samenwerking met de
trajectgroep. Dit traject ondersteunt DWARSers die wat meer gevorderd zijn in de vereniging en een
functie willen bekleden binnen commissiepresidia of afdelingen. De groep was gemotiveerd en het
traject weer erg geslaagd. Dank aan de trajectgroep voor jullie ervaring, organisatorische skills en
aanwezigheid! Ook organiseerden we verschillende masterclasses. Deze eenmalige scholingsavonden
zijn tot nu toe super succesvol en ik ben erg blij met hoe dit tot nu toe uitpakt. Samen met Remco
organiseerde ik een trainingstraject voor DWARSers die internationaal actief willen worden. Hier was
helaas niet genoeg animo voor en deze hebben we moeten cancelen. We denken dat dit te maken
heeft gehad met de drukte van de verkiezingsperiode, maar ook aan het feit dat het trainingstraject
dit keer niet verbonden was aan de General Assembly (Algemene Ledenvergadering) van de FYEG.
Samen met de Scholingscommissie organiseerde ik in het voorjaar de DWARS Kampioenschappen en
het Formatiespel. Deze moeten op het moment van schrijven nog plaatsvinden en hier zal ik dan ook
mondeling op terugblikken. Dank aan de Scholingscommissie met jullie creatieve ideeën, inzet en
gezelligheid. Het kader (DWARSers met een functie) werd verder geschoold op de Kaderdag: een
succesvolle dag vol training en kennisuitwisseling. De ruimte op het pand werd te klein voor de grootte
van ons kader, hopelijk is daar volgend jaar meer ruimte voor!
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De DWARS Academy is geweldig bezig: er worden steeds meer trainingen aangevraagd, ontwikkeld
en we werken hard om deze te kunnen geven aan zoveel mogelijk DWARSers. Komend najaar is het
noodzaak dat er nog meer trainers worden aangenomen, maar met dit geweldige hardwerkende team
moet het tot die tijd goed komen. Helaas viel dit jaar het kernteam uit, na super inzet de afgelopen
jaren, waardoor er voor mij meer taken bijkwamen. Ik heb dit zo goed als het kon proberen op te
vangen en ik hoop dat de Academy daardoor niet minder gefunctioneerd heeft, ook al kon ik niet mijn
volledige aandacht erop richten.
Buddy
Mijn buddy Limburg heeft het geweldig gedaan! Ook al waren de krachten binnen het bestuur soms
niet helemaal 100% hebben jullie je geweldig ingezet voor DWARS, waarvoor dank!
Hopelijk mag ik mij in het vervolg nog op andere plekken voor DWARS inzetten, want wat een
geweldige vereniging is dit! Tot snel lieve DWARSers.

Verantwoording adine teillers
Organisatie & leden
Hoewel het nog niet zo voelt, is het alweer tijd om af te treden als bestuurslid Organisatie en Leden
van DWARS. Ik heb een fantastisch jaar gehad waarin ik de eer had deze geweldige vereniging te
besturen samen met zeven andere leuke mensen. Ik heb een heleboel dingen mogen doen dit jaar
vanuit deze functie.
Ledenbinding en ledenwerving
We hebben onwijs veel nieuwe leden erbij gekregen na de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is
natuurlijk geweldig. Ik heb geprobeerd deze leden op te vangen door niet één DWARS 101 traject te
organiseren, maar maarliefst drie trajecten aan te bieden.
Daarnaast ben ik bezig geweest met het voorbereiden van ons grootste ledenwervingsmoment van het
jaar: de zomertour. We zullen weer naar een heleboel markten gaan om hopelijk weer flink wat
nieuwe leden te kunnen werven. Ik wilde heel graag ook MBO’s in deze zomertour betrekken. Helaas is
dit niet gelukt. Na overleg met MBO’ers en met het JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) ben
ik helaas tot de conclusie gekomen dat dit niet mogelijk is. MBO scholen hebben niet zoals HBO en WO
scholen een introductiemarkt of iets wat daarop lijkt om bij aan te sluiten. Hierdoor wordt het
onmogelijk om op dezelfde manier MBO in de zomertour te betrekken. Wel heb ik in overleg met NJR
gekeken naar mogelijkheden om met de NJR op verkiezingsfestivals te staan. Deze festivals worden
vaak rondom verkiezingen door MBO’s in samenwerking met de NJR georganiseerd. Hopelijk lukt het
om op een vaste basis op deze festivals te staan en daarmee een begin te maken beter leden te
kunnen werven op MBO’s. Dit jaar is dat al op twee festivals gelukt! Verder moedigen we afdelingen
ook aan langs te gaan bij MBO’s. Hier worden zij dan ook bij ondersteund met materialen en andere
benodigdheden door het landelijk bestuur.
Verder heb ik mij met het bestuur ingezet voor diversiteit en inclusiviteit binnen de vereniging. Dit door
op de kaderdag een training toegankelijk taalgebruik aan te bieden. Ook heb ik geprobeerd om veel
stukken en documenten die geplaatst worden namens DWARS hierop te letten. Door zelf het proberen
goed te doen maar ook mijn medebestuursleden hierop te wijzen. Verder is er aandacht voor
inclusiviteit geweest in alle activiteiten, opdrachten en andere dingen die er gedaan zijn dit jaar. Ook
hebben wij zelf en geprobeerd afdelingen te stimuleren om vacatures voor functies buiten DWARS te
delen. Dit om hopelijk leden te werven die ons anders niet zo snel zouden vinden. Dit blijkt helaas een
lang traject waarbij het moeilijk is om op korte termijn resultaat te zien. Ik denk wel dat we als
vereniging goede stappen in de juiste richting aan het zetten zijn.
Afdelingen
Ik ben erg blij hoe het met de afdelingen gaat. Ik merk dat de afdelingen steeds meer met eigen
projecten komen, en dat vind ik erg leuk om te zien. Mochten er toch dingen zijn waar afdelingen tegen
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aanlopen worden die eigenlijk altijd wel goed met de buddy’s besproken. Het voorzittersoverleg krijgt
steeds meer een fijnere werkvorm en er komt ook steeds meer input vanuit de afdelingen hoe dit zou
moeten worden ingericht. Het is mooi dat er zo een moment voor uitwisseling tussen de afdelingen is,
en het is leuk om te zien dat er zo meer samenwerkingen tussen afdelingen ontstaan. Ik ben erg blij dat
deze overleggen zo een succes zijn en hoop dat deze nog beter zullen worden vormgegeven door mijn
opvolger.
Evaluatie van bestuursstructuur
Het laatste halfjaar heb ik de bestuursstructuur van DWARS kunnen evalueren. Dit is gedaan naar
aanleiding van het beleidsplan 2018. De bevindingen hiervan worden op dit congres gepresenteerd.
Ik wil iedereen die hieraan heeft meegeholpen nog een keer extra bedanken voor de input!
Ik wil iedereen met wie ik heb samengewerkt dit jaar heel erg bedanken. Ik heb met erg veel plezier
deze functie uitgevoerd en kijk uit naar alle leuke dingen die ik nog hierna bij DWARS ga meemaken.
Specifiek wil ik mijn bestuur bedanken voor alle steun en leuke momenten die ik dit jaar heb
meegemaakt. Ook wil ik mijn buddy’s bedanken, Leiden-Haaglanden en Utrecht, jullie hebben
fantastische dingen gedaan dit jaar en ik ben blij dat ik jullie daarbij mocht ondersteunen (hoewel jullie
dat niet per se altijd nodig hadden). Daarnaast wil ik nog alle leden bedanken met wie ik alle leuke
borrels heb gehad en alle mensen die ik verder nog heb mogen ontmoeten dit jaar.

Verantwoording myrte van der zwet
Campagne & communicatie
Het laatste seizoen van Game Of Thrones, mijn hoop op een reünie van Big Time Rush, en mijn spanning
terwijl ik wacht op de nieuwe albums van Taylor Swift, Bastille, The Jonas Brothers en Foals: aan alles
komt uiteindelijk een einde. Zo ook mijn bestuursjaar, tijd voor reflectie!
Campagnes
Dit bestuursjaar had 4 campagnes: de herindelingsverkiezingen, de Provinciale Statenverkiezingen, de
Waterschapsverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen. Dat maakt dat het een enorm druk
jaar is geweest, waarin ik regelmatig het gevoel heb gehad dat ik van verkiezing naar verkiezing
leefde. Dat brengt me op mijn eerste tegenslag: door de verkiezingsdrukte heb ik geen tijd gehad
voor persoonlijke projecten. Zo was een van mijn plannen om een soort handboek voor afdelingen te
maken om het maken van graphics toegankelijker te maken voor afdelingen die geen toegang hebben
tot beeldbewerkingsprogramma’s. Op het moment dat ik dit schrijf ben ik hier (nog) niet aan
toegekomen (laatste twee weken van m’n bestuursjaar, anyone?)
Dan even over die verkiezingen. Laat ik beginnen met het bedanken van mijn fantastische
campagnecommissie: Misha, Karlijn, Lucas, Neele, Maddy, Julia en Lisanne. Tegenslagen en voorspoed,
deze campagnes waren nooit tot stand gekomen zonder jullie.
Provinciale Staten en Waterschappen
Bij de verkiezingen in maart hebben we ervoor gekozen om de nadruk te leggen op de Provinciale
Statencampagne, en de DWARSers die zich daarvoor kandidaat hebben gesteld. Onze campagne
had een aantal pijlers, te weten: stem jong, vergroen de provincie, dwarsboom het beleid van Rutte in
de Eerste Kamer. Al onze filmpjes, plaatjes, flyers en andere uitingen vielen altijd onder minimaal een
van deze pijlers. Met ons budget hebben we foto’s en filmpjes van onze kandidaten gepromoot, wat
doorgaans veel weergaven en interactie genereerde. Reflecteren op campagnes is lastig: welk
gedeelte van de uitslag is nou jouw verdienste? Maar wel kunnen we met zekerheid zeggen dat onze
DWARSers heel veel voorkeursstemmen behaald hebben! Ook waren er in alle 12 provincies
DWARSers verkiesbaar (geheimpje: een deel van mijn motivatie om lijstduwer voor GL Flevoland te
worden was om dit als DWARS te kunnen claimen). Soms moet je keuzes maken: we hebben bewust
minder de nadruk gelegd op de Waterschapsverkiezingen. Hierbij hebben we enkel via social media
opgeroepen om op Water Natuurlijk te stemmen.
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Europese Parlementsverkiezingen (EP) & Eerste Kamer (EK)
Voorafgaand aan de verkiezingen voor het EP en EK hebben we campagne gevoerd om onze
DWARSe kandidaten voor het Europees Parlement en de Eerste Kamer hoger op de lijst te krijgen.
Hoewel het extreem moeilijk is om dit voor elkaar te krijgen (je hebt meer dan 50% van alle stemmen
nodig), en een verschuiving daarom niet gelukt is, was de stem van DWARS bij het ledenreferendum
heel duidelijk zichtbaar: een niet nader te noemen campagneleider van GroenLinks zei erover “je ziet
hier echt de invloed van DWARS”.
Op het moment dat ik dit schrijf zitten we middenin de campagne voor de Europese
Parlementsverkiezingen. Hierop zal ik mondeling op het congres reflecteren.
Een punt wat voor verbetering vatbaar was, was onze communicatie met afdelingen. De hoeveelheid
campagnes in één jaar zorgde voor een structureel tijdgebrek, waardoor we soms ons kader en onze
leden niet zo tijdig konden informeren als we hadden gewild. Hier is tussendoor op gereflecteerd en
dit hebben we bij de EU-verkiezingen proberen te verbeteren, onder andere door een Slack-kanaal
op te zetten waarin campagneleiders van DWARS elkaar konden bereiken.
Communicatie
Dan nu het andere gedeelte van mijn functie, namelijk communicatie. Ik heb dit jaar meer tijd op Adobe
InDesign doorgebracht dan met mijn eigen familie, met als resultaat: heul veul plaatjes. De
belangrijkste verandering die ik dit jaar heb doorgevoerd is het verder ontwikkelen van DWARS op
Instagram. Omdat een steeds groter wordend deel van onze leden vooral op Instagram leeft in plaats
van Facebook, heb ik dit jaar ons Instagram-account ook gebruikt voor aankondigingen en het
promoten van evenementen en vacatures, in plaats van alleen foto’s van onze bezigheden. Hiervoor
heb ik flink gebruik gemaakt van plaatjes voor de Instastories en ‘hoogtepunten’ in onze huisstijl, een
tactiek die ik inmiddels ook bij andere PJO’s en bij onze moederpartij terug heb gezien (but y’all know
I was first). Ook heb ik meerdere verwoede pogingen gedaan om een vinkje (geverifieerd account)
voor ons te krijgen, maar dat is vooralsnog niet gelukt (Instagram, als je dit leest, gun vinkje).
Overige projecten en buddyafdeling
We hebben een nieuwe commissie, dames en heren! De actiecommissie is fantastisch bezig, en heeft
veelvuldig bijgedragen aan protesten en demonstraties. Voor het precieze aantal, zie de
verantwoording van Wouter. Ook heb ik meegeschreven aan de speech die Julia in februari op het
congres van GroenLinks gaf, die als ik afga op de reacties goed werd ontvangen bij zowel DWARSers
als GroenLinksers. We konden ons kritische geluid goed laten horen, zonder te vervallen in negativiteit.
Verder heb ik samen met Adine gewerkt aan een nieuw Nieuweledenboekje. Ook mijn buddyafdeling
Overijssel is onwijs lekker bezig. Ik heb heel fijn contact gehad en ze gaan als een trein. Zij mogen nog
eventjes door, dus nog heel veel succes en leuke activiteiten gewenst!
Dan rest mij nog maar één ding, en dat is het bedanken van mijn fantastische bestuur. Julia, Dominique,
Willem, Wouter, Remco, Benthe en Adine, jullie zijn geweldig. Ik heb genoten van elke veel te lange
bestuursvergadering, Pinot Grigio achteraf, elke gestolen bestuurshamer, geleegde snoeppot, elke
lach, traan, frustratie, roddel en muziek die ik met jullie mocht delen. Een ding is zeker: ik ga nooit meer
wraps of couscous-salade eten, maar nog wel van jullie gezelschap genieten.

Verantwoording overdwars
Lieve DWARSers,
Vorig wintercongres gaven we aan dat het niet goed ging met OverDWARS. Er werd weinig tot niets
gepubliceerd en de redactie liep leeg. Tijdens het congres hebben we een oproep gedaan voor
gastschrijvers en nieuwe redactieleden. Dit heeft geholpen. OverDWARS heet momenteel een basis. De
redactie is gegroeid en we krijgen regelmatig artikelen van gastschrijvers binnen. Momenteel
publiceren we één tot twee artikelen per week. Ook is er ruimte gekomen voor nieuwe rubrieken.
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Maar er is nog veel potentie om te groeien. Vaste onderdelen die OverDWARS voor het vorige
Zomercongres had, zoals de nieuwsbrief, thema-edities en de DWARSe Top 100, zijn nog niet
gerealiseerd.
In januari heeft Meia aangegeven te willen stoppen als hoofdredacteur en op dat moment heeft de
redactievergadering Hessel gekozen als interim-hoofdredacteur.

Verantwoording raad van advies
Lieve DWARSers,
Een half jaar vliegt voorbij. Met veel plezier en toewijding zijn we aan de slag gegaan het Landelijk
Bestuur te adviseren. Hiervoor ontvangen wij wekelijks de notulen en hebben wij in het voorjaar
koffiegesprekken gevoerd met individuele bestuursleden. Opmerkingen uit deze gesprekken hebben
wij meegenomen naar het kwartaalgesprek, waar we met het bestuur over spelende thema’s hebben
gesproken, hebben geëvalueerd en vooruitgekeken.
Anders dan de vorige RvA hebben we gekozen om niet alleen een voorzitter en een secretaris aan te
stellen, maar ook een vicevoorzitter die de interne zaken regelt: het organiseren en leiden van de
vergaderingen. Dit is ons tot zover goed bevallen, al willen we dit voor de tweede helft van onze
termijn evalueren.
Als RvA hebben we gekozen een ondersteunende insteek, wat ook betekent dat we door kritisch te zijn
het beste uit bestuursleden en het team hebben willen halen. Het bestuur Matser functioneerde goed en
stak veel energie in externe zichtbaarheid door aanwezigheid bij demonstraties: complimenten
daarvoor.
We kijken uit naar een goede samenwerking met het nieuwe bestuur! Daarin staan we ervoor open om
ook een meer coachende rol aan te nemen; in een bestuursjaar komt er veel over je heen en ook op
persoonlijk vlak staan we de bestuursleden graag bij.
In de overdracht naar het nieuwe bestuur zullen we een bijdrage leveren dit goed te laten verlopen,
onder meer door een feedbacktraining samen met het bestuur en aandacht voor de post van
penningmeester, die met dossiers als huisvesting het komende jaar voor een aantal grote projecten
staat.
Twee RvA-leden verlaten ons na dit congres. We danken ze voor hun bijdrage en wensen ze veel
succes!
Vragen horen we graag!
RvA - Luuk Voncken (voorzitter), Mark Louwrier (secretaris), Anke van Dijk, Daan Bos, Julia Kleinrensink,
Laura Vermeulen en Ruben Keijser

Verantwoording kascommissie
Verslag Kascommissie 31 maart 2019
Op 31 maart heeft de kascommissie een kascontrole gehouden voor het complete jaar 2018. Deze
kascontrole heeft het doel om het financieel beleid en de jaarrekening van 2018 te controleren en
goed te keuren. De voltallige kascommissie, bestaande uit Sybren Deuzeman, Astrid Ruland en Emile
van Krieken, was aanwezig. Vanuit het bestuur waren penningmeester Willem van ’t Spijker en
voorzitter Julia Matser aanwezig.
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De kascommissie heeft vastgesteld dat de uitgaven in 2018 goed zijn verantwoord en dat de
jaarrekening een goed beeld van de uitgaven geeft. De facturen en bonnetjes zijn duidelijk
opgeslagen en op elke verklarende vraag had de penningmeester een bevredigend antwoord. De
uitgaven waren daarnaast in lijn met uitspraken van het congres. Wel wil de kascommissie enkele
punten aan het congres meegeven over het financieel beleid van DWARS.
Hoge reserves
De kascommissie merkt net als de voorgaande kascommissie op dat de gerealiseerde inkomsten veel
hoger waren dan begroot. Hierdoor is opnieuw een erg groot bedrag naar de algemene reserves
gegaan. De reserves van DWARS waren al hoog ten opzichte van de totale begroting en wat nodig is
in het geval van toekomstig tegenvallende inkomsten. De kascommissie geeft opnieuw aan de
penningmeester mee dat het wenselijk is met een duidelijk plan te komen om deze reserves op een
zinvolle manier in te zetten.
Afdelingsrekeningen
Sinds vorig jaar hebben de meeste afdelingen een eigen rekening. De kascommissie is tevreden over
hoe dit is ingevoerd. Het systeem van lokale kascontroles lijkt goed te werken, hoewel de
penningmeester moet blijven opletten dat deze kascontroles van hoog niveau blijven. Daarnaast is er
een grote variatie in de stijl en opmaak van de verslagen. De kascommissie adviseert opnieuw om te
kijken naar een standaardisering van de verslagen, bijvoorbeeld in de vorm van een handreiking aan
de kascommissies over de opzet van verslagen.
De kascommissie heeft daarnaast twijfels over de hoogte van de kosten rond de eigen rekening voor
afdelingen. Deze kosten bestaan voor het grootste deel uit kosten voor het boekhoudsysteem en het
hebben van de rekening zelf. Deze kosten zijn voor alle afdelingen hetzelfde. Hierdoor gaat in
kleinere afdelingen soms ruim 10% van het budget naar de kosten voor een eigen rekening. Dit geld
kunnen afdelingen ook mogelijk aan andere, leukere, dingen uitgeven. De kascommissie raadt de
nieuwe penningmeester aan te onderzoeken of deze kosten verlaagd kunnen worden.
Algemeen beleid
De vorige kascommissie had de penningmeester geadviseerd een beknopt afwegingskader rond
declaraties op te stellen. De richtlijnen staan nu nog verspreid in het huishoudelijk reglement, witboeken,
moties en mondelinge afspraken. Een centraal afwegingskader kan gebruikt worden om iedereen
duidelijke richtlijnen te kunnen geven over wat gedeclareerd kan worden en dit ook gestructureerd met
het congres te bespreken. De penningmeester heeft een dergelijke beknopte richtlijn nog niet gemaakt,
maar de kascommissie denkt dat dit nog steeds waardevol kan zijn. Zij adviseert de penningmeester
daarom alsnog een dergelijk afwegingskader op te stellen.
Verder merkt de kascommissie op dat DWARS geen schadeverzekering heeft. Dit kan voor grote
problemen zorgen mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor hoge schade ontstaat. Als laatste
raadt de kascommissie de penningmeester aan om duidelijk te communiceren over het beleid rond de
huisvesting en de gevolgen hiervan voor het financieel beleid van DWARS.
De kascommissie,
Sybren Deuzeman, Astrid Ruland en Emile van Krieken

Verantwoording campagnecommissie
Het was een druk campagnejaar met wel vier verkiezingen. We trapten af met de
herindelingsverkiezingen in november. Tijdens de herindelingsverkiezingen hebben we geprobeerd de
afdelingen waar een verkiezing was zoveel mogelijk te ondersteunen. We deden dit door de
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afdelingen van materiaal te voorzien, adviezen te geven en financieel bij te dragen. De afdelingen
hebben het meeste verstand over wat er in hun gemeenten gebeurt, de campagnecommissie had
hierdoor meer een ondersteunende rol, we hielpen waar het nodig was.
Provinciale Staten
Ook bij de Provinciale Staten-campagne hebben we vooral de afdelingen en de kandidaten
ondersteund. Het is fantastisch om te zien hoe goed onze DWARSe afdelingen functioneren. We
hebben de afdelingen financieel en met materiaal (flyers en stickers) ondersteund. Ook bij deze
verkiezingen waren er weer heel veel DWARSe kandidaten, meer dan 50 (hopelijk is dit een blijvende
trend). We hebben deze kandidaten in het zonnetje gezet door een kandidatendag te organiseren en
foto’s en filmpjes van de kandidaten te maken, zodat we deze op sociale media konden promoten.
Landelijk hebben we de focus gelegd op een aantal onderwerpen: stem jong, stem groen en
dwarsboom het rechtse kabinet. Waaruit onze slogan ‘Dit is onze toekomst’ volgde. We hebben deze
onderwerpen gepromoot door de ‘Dit is onze toekomst’-stickers, het lachende Rutte filmpje het
klimaatdrammer-filmpje en -banner. We zijn super trots dat er negen DWARSe statenleden zijn
verkozen
We hebben er bewust voor gekozen om niet veel aandacht te besteden aan de
waterschapsverkiezingen, omdat we de sociale media-aandacht van DWARS gericht in wilden zetten
om de vele kandidaten in de provinciale staten te promoten.
Europees Parlement
Er was niet veel tijd om de geweldige uitslag van de provinciale statenverkiezingen te vieren, want de
EP-verkiezingen lagen alweer in het verschiet. Het campagnefeest was daarom gelijk ook een
campagneaftrap. Ook bij deze verkiezingen kon er weer op DWARSe kandidaten gestemd worden.
We hebben besloten deze kandidaten volledig te steunen en te promoten. Eline en Kim hebben een
mooie plek gekregen op onze flyers en we hebben ze online gepromoot met een filmpje en een Q&A.
We hebben twee offline campagneactie gevoerd in samenwerking met de afdelingen, het
belastingontwijkingsspel en ‘Laat ons ijs niet smelten’ waarbij we blauwe ijsjes uitdeelden met gele
sterretjes, om aandacht te vragen voor de EU-verkiezingen. Tijdens het schrijven van deze
verantwoording zijn er nog twee weken te gaan tot de verkiezingen, het laatste deel van de
campagne zullen we toelichten op het congres.
Communicatie
Vanaf het begin hebben we geprobeerd leden bij de campagnes te betrekken door input te vragen.
We hebben inputsessies gehouden op DWARS XL, de campagneaftrap en op de kaderdag. We
hebben ook geprobeerd zoveel mogelijk met de afdelingen samen te werken. We zijn aan het begin
van het jaar bij de meeste afdelingen langs geweest en hebben zoveel mogelijk duidelijk gemaakt dat
de afdelingen altijd bij ons terecht konden voor steun en vragen. Toch ging de samenwerking niet altijd
even soepel. Dit komt mede doordat wij een vrij late planning hadden en materialen laat
binnenkwamen. We zullen deze analyse meenemen in onze overdracht aan de volgende
campagnecommissie.
Tot slot, willen we alle leden en afdelingen bedanken voor jullie keiharde inzet, dankzij jullie hebben
we dit jaar mooie verkiezingsresultaten bereikt!
De campagnecommissie aka CAT

Organisatorische wijzigingsvoorstellen
Huishoudelijk reglement en statuten
Wijzigingsvoorstel 1: aanstelling programmacommissie
Artikel 24 toevoegen (huidige artikel 24 wordt artikel 25 etc.)
Indieners: Judith Scherpenisse, Annemiek Zeelen, Niek Blonk.
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Artikel 24
1. De Programmacommissie heeft de taak om een nieuw politiek programma te schrijven voor de
volgende Tweede Kamerverkiezingen en hiervoor input vanuit de hele organisatie te
verzamelen.
2. Het bestuur neemt het initiatief voor het instellen van een Programmacommissie en stelt
kandidaten voor aan het congres.
3. De Programmacommissie bestaat uit leden die door het congres worden gekozen voor het
maken van het politiek programma. De Programmacommissie wordt opgeheven op het moment
dat het nieuwe politiek programma is goedgekeurd door het congres.
Toelichting:
Het voorstel geeft de leden meer invloed op de politieke koers van de vereniging. Ook wordt het
proces van samenstelling van de Programmacommissie duidelijker.
Advies bestuur:
Overnemen. Hopelijk wordt er volgend jaar een nieuw HR geschreven, juist omdat dit soort dingen niet
goed zijn vastgelegd.

Wijzigingsvoorstel 2: transparantie van notulen
Artikel 26 toevoegen (huidige artikel 26 wordt artikel 27 etc.)
Indieners: Martijn Staal, Marijn Snijders, Sifra Meijers, Huug Roosjen, Freija de Hair, SjoerdPaul Beenders.
Artikel 26
1. De notulen van de vergaderingen van het landelijk bestuur, de Raad van Advies en van het
Politiek Overleg zijn in te zien door alle leden.
2. De notulen zoals bedoeld in het eerste lid mogen aangepaste versies zijn, zonder
vertrouwelijke informatie.
3. De notulen van de vergaderingen van het landelijk bestuur en de Raad van Advies zijn in te
zien door alle leden, nadat deze zijn ingehamerd.
4. De notulen van het Politiek Overleg dienen binnen drie weken nadat het Politiek Overleg
plaatsvond in te zien te zijn door alle leden.
Toelichting:
Transparantie is belangrijk voor de interne verenigingsdemocratie. Het is momenteel al de gewoonte
van de landelijk secretaris om de notulen van de landelijke bestuursvergaderingen, de Raad van
Advies en van het Politiek Overleg via de notulenspin te publiceren. Dit wijzigingsvoorstel verankert dit
in het huishoudelijk reglement.
Hiernaast raden we afdelingen aan om een vergelijkbaar artikel op te nemen in het huishoudelijke
reglement van hun afdeling met betrekking tot de notulen van de vergaderingen van het
afdelingsbestuur.
Advies bestuur:
Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 3: extra privacy waarborgen
Artikel 34 toevoegen
Indieners: Martijn Staal, Marijn Snijders, Chris Smits, Jelle Duba, Peter Verzijl, Soem Zeijlmans,
Sifra Meijers, Remi Reuvekamp, Bram Koers, Freija de Hair, Huug Roosjen, Sjoerd-Paul
Beenders.
Artikel 34
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1. Afdelingen, commissies en andere organen van DWARS slaan persoonsgegevens van leden
uitsluitend op op servers in de Europese Unie.
2. Afdelingen, commissies en andere organen van DWARS laten persoonsgegevens van leden
uitsluitend verwerken door bedrijven in de Europese Unie.
3. Het landelijk bestuur kan besluiten een uitzondering te maken op het eerste en/of het tweede
lid van dit artikel.
Toelichting:
Sinds de invoering van de nieuwe privacywetgeving in 2018 heeft DWARS al veel verbeterd in haar
privacybeleid. Toch blijkt het dat voornamelijk commissies en afdelingen van DWARS wat trager zijn
met het overnemen van de landelijke richtlijnen. Hierdoor gebeurt het nog wel eens dat
persoonsgegevens van leden buiten de Europese Unie worden opgeslagen of verwerkt. Om een
tweetal voorbeelden te noemen: een commissie waar de notulen en memo’s alleen in te zien zijn met
een Google account via Google Drive, en een afdeling die gebruik maakt van een Amerikaanse
mailinglijstprovider. Gezien de gevoelige aard van de persoonsgegevens die worden verwerkt binnen
DWARS, lijkt ons dat niet wenselijk. Met dit wijzigingsvoorstel willen wij daarom vaststellen dat
persoonsgegevens van DWARSers in principe niet buiten de Europese Unie opgeslagen of verwerkt
worden.
We verwachten dat de impact minimaal zal zijn, omdat Sigrid en Dominique al uitgebreid onderzoek
gedaan hebben en al richtlijnen opgesteld hebben voor het gebruik van privacyvriendelijkere en
Nederlandse / Europese internetdiensten. We denken dat organen en afdelingen nu lang genoeg de
tijd gehad hebben om over te stappen. We zien dit artikel dan ook als een stok achter de deur om
verantwoordelijke kaderleden scherp te houden.
Toch willen we erkennen dat deze regels mogelijk te beperkend kunnen zijn. Daarom schept het
voorstel een mogelijkheid voor het landelijk bestuur van DWARS om een uitzondering te maken.
Hierdoor is het niet onmogelijk om gebruik te maken van niet-Europese diensten, maar zijn er wel de
nodige waarborgen.
Met dit wijzigingsvoorstel roepen we het volgende landelijk bestuur, en specifiek de secretaris, ook op
om het goede privacybeleid van Sigrid en Dominique door te zetten en vanuit het landelijk bestuur
richtlijnen te ontwerpen om enige hinder door deze aanscherping van het beleid tot het minimum te
beperken.
Advies bestuur:
Overnemen. Een uitzondering die het bestuur dit jaar heeft gemaakt is voor Kialo en Google Agenda
(voor vergaderschema van organen en commissies). Deze diensten zijn niet Europees en hebben helaas
geen Europese servers. Er zijn geen soortgelijke diensten beschikbaar en met dezelfde professionaliteit
en servers in Europa. GroenLinks werkt momenteel aan een eigen discussieplatform (Plek), misschien
biedt dit in de toekomst ook kansen voor DWARS.

kandidaatstellingen
raad van advies
Er zijn twee plekken in de RvA beschikbaar, waarvoor twee kandidaten verkozen kunnen worden.
Hieronder volgen de kandidaten met het advies van de kandidatencommissie.

Aafke Belterman
25 jaar, Amsterdam
Lief congres,
Ik ben Aafke, 25 jaar en ik ben al langere tijd, in verschillende mate, actief bij DWARS. Ik heb me
altijd heel erg thuis gevoeld bij de vereniging. DWARS is inmiddels wat meer op afstand komen te
staan, maar ik blijf graag nog betrokken. Ik denk dat de RvA de plek is waar ik mijn DWARSe
(bestuurs)ervaring het beste kan inzetten. Het lijkt me ook leuk om een adviserende rol te hebben en op
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die manier de vereniging vanuit een ander perspectief te bezien. Ik zie DWARS als een plek met een
goede sfeer waar leden zich kunnen ontwikkelen, daar wil ik graag aan bijdragen. Ik hoop jullie
nieuwe lid van de Raad van Advies te worden!
Liefs,
Aafke
Advies kandidatencommissie
Aafke Belterman kennen we als voormalig penningmeester van het landelijk bestuur en als voormalig
secretaris van de afdeling Amsterdam. Momenteel is zij financieel trainee bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aafke wil nog geen afscheid nemen van DWARS en wil
graag inhoudelijk betrokken blijven. Ze ziet de RvA als goede plaats hiervoor.
Aafke kent de vereniging op veel vlakken en heeft een heldere visie op de rol van de Raad van
Advies binnen de vereniging. Ze wil graag vraaggestuurd werken en ziet de Raad van Advies ter
ondersteuning van het landelijk bestuur. Daarom wil ze ook met het nieuwe bestuur graag werken aan
een goede vertrouwensband. Aafke heeft goede kennis van procedures, het HR en de statuten.
Bovendien heeft zij vanuit haar vorige functie als penningmeester veel kennis over het financieel beleid
en de huisvestingkwestie. Aafke is erg analytisch en komt daardoor soms over als rustig en ingetogen.
Echter, wanneer nodig kan zij ook op haar strepen staan. De kandidatencommissie is van mening dat
Aafke soms met meer zelfvertrouwen haar mening mag verkondigen, maar denkt dat zij hierin snel zal
groeien.

Lucas brinkhuis
20 jaar, Deventer
Advies kandidatencommissie
Lucas studeert Katholieke Theologie aan de Universiteit Tilburg en Geschiedenis aan de Universiteit van
Utrecht, beide in Utrecht. Hij is op dit moment Provinciaal Statenlid in de provincie Overijssel en heeft
zich daarvoor ingezet als voorzitter van DWARS Overijssel. Hij is ook lid van de campagnecommissie
van DWARS. Het lijkt hem leuk om in de RvA plaats te nemen en wil op deze manier graag een nuttige
bijdrage leveren aan de vereniging.
Lucas wil graag nadruk leggen op de corrigerende en controlerende rol van de Raad van Advies. Hij
wil graag een klankbord zijn binnen de vereniging en zijn ervaring vanuit verschillende organen
inzetten, voornamelijk op het gebied van afdelingsbeleid en campagne. Hij heeft goede kennis van de
statuten en het huishoudelijk reglement. Lucas is voorstander van een warme relatie tussen GroenLinks
en DWARS. In een groep is hij niet bang zijn mening te uiten, maar ook bereid het compromis te
zoeken. De kandidatencommissie raadt Lucas aan een proactieve houding aan te nemen als lid van de
Raad van Advies.

Julia Matser
26 jaar, Utrecht
Julia heeft haar kandidatuur teruggetrokken.

Roy Seignette
22 jaar, Alkmaar
Ik ben Roy Seignette (22 jaar) en woon in Alkmaar. Ik studeer Communicatiewetenschap aan de UvA. Ik
ben nu een jaar raadslid voor GroenLinks in Alkmaar met de portefeuilles milieu, groen, sport, energie,
buitengebied en ruimtelijke ordening. Ik heb onlangs stage gelopen op het landelijk bureau van
GroenLinks waar ik berichten beantwoordde namens de partij en de vertegenwoordigers en meehielp
met evenementen en het opstellen van het Europees verkiezingsprogramma.
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Dwars heeft mij ontzettend geholpen door duidelijk te maken hoe noodzakelijk het is voor jonge
mensen om mee te doen in de politiek. Ik merk dagelijks hoe belangrijk het is dat jongeren betrokken
worden bij de beslissingen die er in ons land genomen worden. Met haar uitstraling van enthousiasme
en professionaliteit helpt Dwars om jongeren zoals ik te overtuigen dat juist zij geschikt zijn om zich met
de toekomst te bemoeien.
Ik hoop vanuit de Raad van Advies mijn ervaring in te kunnen zetten om ervoor te zorgen dat Dwars
nog meer jongeren overtuigd om op te staan en in hunzelf te geloven.
Advies kandidatencommissie
Roy studeert communicatiewetenschappen in Amsterdam en is nu zo’n twee jaar lid van DWARS.
Sinds vorig jaar is hij ook raadslid voor GroenLinks in Alkmaar. Daarnaast heeft hij al verschillende
(vrijwilligers)functies vervuld binnen GroenLinks. Roy wil graag iets doen bij DWARS en de RvA lijkt
hem daarbij passend.
Roy heeft een helder beeld van de taken van de RvA. Hij hecht in de communicatie naar het bestuur
veel waarde aan een positieve en motiverende insteek. Roy is zich bewust van het feit dat hij de
vereniging niet goed kent, maar denkt juist dat dit outsiders-perspectief nuttig kan zijn voor de RvA.
De kandidatencommissie ziet hier wel een belemmering in: Roy heeft een beperkt netwerk binnen
DWARS en is niet bekend met de dagelijkse gang van zaken, wat voor opstartproblemen zou kunnen
zorgen. De kandidatencommissie verwacht echter dat Roy gemotiveerd genoeg is om de functie zich
snel eigen te maken mocht hij worden verkozen.

Stein smit
22 jaar, Den Haag
Beste DWARSers,
Mijn opleiding tot productontwerper heeft mij geschoold in constructief en nuttig feedback geven waar
de ontvanger iets mee kan, in plaats van dat het ervaren wordt als kritiek. Dit heeft mij gemotiveerd
om mij te kandideren voor de Raad van Advies. Als lid van de RvA wil ik mijn advies en visie op de
feedback en leerprocessen binnen de vereniging graag toepassen.
Omdat in mijn ervaring in de politieke wereld dit niet optimaal gaat, denk ik dat ik een waardevolle
bijdrage kan leveren. Uiteindelijk gaat het erom dat we samen een sterke organisatie met een visie
zijn.
In mijn jaar als voorzitter van afdeling Leiden-Haaglanden heb ik dit ook toegepast het bestuur. Daar
zag ik mijzelf als voorzitter niet als het centrum van het bestuur maar de verbindende factor binnen de
ambities, interesses, en leerprocessen van mijn bestuursleden. Door een warme band op te bouwen met
de bestuursleden en het gesprek gaande te houden om een beter resultaat te bereiken voor de
vereniging denk ik dat de raad van advies effectiever kan adviseren en kan ondersteunen.
Advies kandidatencommissie
Stein is studeert Industrieel Product Ontwerp aan de Hogeschool van Rotterdam. We kennen Stein als
voorzitter van de afdeling Leiden-Haaglanden en van diezelfde afdeling was hij ook algemeen
bestuurslid. Hij wil nu de Raad van Advies in om zijn ervaring vanuit de afdeling in te zetten en zijn
betrokkenheid binnen de vereniging door te zetten.
Stein is een rustig persoon die graag een adviserende houding wilt aannemen als lid van de Raad van
Advies. Binnen de RvA wil hij zich graag bezig houden met de manier waarop feedback en advies
worden gegeven en ontvangen. Vanuit zijn studie heeft hij hier veel ervaring mee. Hij werkt graag
procesmatig en met aandacht voor de organisatiestructuur. Stein is goed op de hoogte van het HHR en
de statuten en weet hoe deze te gebruiken. In een team wil hij graag een ondersteunende rol
aannemen en zal hij niet snel met zijn vuist op tafel slaan. De kandidatencommissie raadt Stein aan op
zijn strepen te staan wanneer nodig, maar denkt dat hij hier snel in kan groeien.
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Pim Zwarteveen
22 jaar, Enschede
Advies kandidatencommissie
Pim kennen we als voorzitter van de commissie Energie, Duurzaamheid & Mobiliteit en als voormalig lid
van de zoekcommissie. Buiten DWARS houdt Pim zich bezig met Chemische Technologie aan de Saxion
Hogeschool. Tevens heeft hij bij zijn studievereniging in het bestuur gezeten. Pim wil zich graag blijven
inzetten bij DWARS en wil dit graag doen als lid van de Raad van Advies.
Pim kent de vereniging vanuit verschillende aspecten en heeft bredere bestuurservaring vanuit zijn
studievereniging. Hierdoor kan hij soms met een andere blik tegen problemen binnen de vereniging
aankijken. Als lid van de Raad van Advies wil Pim zich focussen op het afdelingsbeleid. De
kandidatencommissie twijfelt of Pim genoeg kennis heeft over de landelijke bestuurslaag. De
kandidatencommissie raadt Pim aan zich hierin te verdiepen, maar denkt ook dat Pim hierin snel zal
groeien. Pim is een kalm persoon en zorg voor rust binnen een groep. De kandidatencommissie raadt
Pim aan een actieve houding aan te nemen in de Raad van Advies.

inhoudelijke wijzigingsvoorstellen
politiek programma en beginselprogramma
Wijzingsvoorstellen Politiek programma
Wijzigingsvoorstel 1: Caribisch Nederland 1
Pagina 32: Hoofdstuk ‘Buitenlands Beleid, Asiel en Migratie’
Indieners: David Tempelman namens commissie Internationaal
Toevoegen
Een kopje met de titel “Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden”
Toelichting:
Op dit moment is een heel deel van ons Koninkrijk niet aanwezig in het politiek programma van
DWARS. Aangezien DWARS er ook voor deze mensen zou moeten zijn is het goed om hiervoor een
nieuw kopje in het programma toe te voegen.
Advies bestuur:
Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 2: Caribisch Nederland 2
Pagina 32: Kopje ‘Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden’
Indieners: David Tempelman namens commissie Internationaal
Toevoegen
Het is scheef dat er nu voor iemand uit Aruba een lagere armoedegrens geldt dan voor iemand uit
Almelo. DWARS pleit daarom voor het gelijktrekken van de sociale normen die in Europees Nederland
gehanteerd worden voor heel het Koninkrijk der Nederlanden.
Toelichting:
Armoede is armoede en Nederland zou hiervoor (los van een koopkrachtcorrectie) geen lagere
standaarden moeten hanteren in bepaalde delen van haar Koninkrijk.
Advies bestuur:
Ontraden. Het sociaal minimum is de hoeveelheid geld die nodig is om rond te kunnen komen. Als de
prijzen van goederen en diensten in verschillende gebieden veel lager zijn dan kan je met minder geld
rondkomen. Het is slechts logisch om dan een ander sociaal minimum te hanteren. Het sociaal minimum is
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geen grens voor bepaald beleid, maar een indicator van hoe groot de armoede is. In Caribisch
Nederland is het minimum overigens slechts 4-15% lager dan in de rest van Nederland.

Wijzigingsvoorstel 3: Caribisch Nederland 3
Pagina 32: Kopje ‘Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden’
Indieners: David Tempelman namens commissie Internationaal
Toevoegen
Er komt een investeringsfonds voor het Koninkrijk der Nederlanden naar model van het Europees Fonds
voor Regionale Ontwikkeling, waaruit projecten voor de duurzame ontwikkeling van economisch
achtergestelde gebieden direct gefinancierd worden.
Toelichting:
Een dergelijk fonds is de meest effectieve manier om ongelijkheid aan te pakken en achtergestelde
gebieden te ontwikkelen. Omdat ieder deel van het Koninkrijk der Nederlanden een bepaald
percentage aan dit fonds meebetaalt en ieder gebied in Nederland (dus ook achtergestelde gebieden
in continentaal Nederland) hierop aanspraak kunnen maken, heeft deze methode niet de negatieve
koloniale associaties die iets als ontwikkelingshulp zou kunnen oproepen. Omdat de overzeese delen
van Nederland op dit moment het moment nou eenmaal het armst zijn, zullen deze hiervan in de
praktijk het meest profiteren.
Advies bestuur:
Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 4: Caribisch Nederland 4
Pagina 32: Kopje ‘Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden’
Indieners: David Tempelman namens commissie Internationaal
Toevoegen
Het Koninkrijk treedt strenger op tegen corruptie en vriendjespolitiek. Bij herhaaldelijk bestuurlijk falen
gaat zij meer interveniëren en haar constitutionele rechten in de praktijk gebruiken, waarbij er meer
macht naar de gouverneur wordt verplaatst.
Toelichting:
Er moet benadrukt worden dat dit voorstel het resultaat is van vele gesprekken met verschillende
jongeren uit Caribisch Nederland, waaruit steeds bleek dat men genoeg had van de corruptie en
vriendjespolitiek op de eilanden en er een sterke behoefte was aan een harder optreden vanuit het
Koninkrijk hierbij. Dit voorstel is dan ook uitdrukkelijk samen met lokale jongeren tot stand gekomen.
Advies bestuur:
Overnemen. We waarderen het feit dat de commissie dit wijzigingsvoorstel heeft opgesteld in
samenspraak met Antilliaanse jongeren.

Wijzigingsvoorstel 5: Caribisch Nederland 5
Pagina 30: Inleiding hoofdstuk ‘Buitenlands Beleid, Asiel en Migratie’
Indieners: David Tempelman namens commissie Internationaal
Toevoegen
Nederland bestaat uit meer dan alleen Europees Nederland. De politiek heeft nu nog te weinig
aandacht voor de problemen die spelen in de overzeese delen van ons Koninkrijk. Tegelijkertijd zorgen
vriendjespolitiek en bestuurlijk falen ervoor dat problemen ook door de lokale overheden niet
voldoende aangepakt worden. DWARS pleit daarom voor een intensievere aanpak van de problemen
op de eilanden, waarbij geld direct naar projecten gaat en beslissingen gemaakt worden met in plaats
van over de eilandbevolkingen.
Toelichting:
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Ieder kopje in het Politiek Programma van DWARS hoort terug te komen in de inleiding van dat
hoofdstuk. Derhalve hier een inleiding die de wijzigingsvoorstellen over dit hoofdstuk samenvat.
Advies bestuur:
Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 6: nummering
Het gehele programma
Indieners: Wouter Ubbink namens het Landelijk Bestuur
Huidige tekst:
Alle hoofdstukken en programmapunten.
Wijzigen naar:
Genummerde hoofstukken (7) en genummerde programmapunten. Per hoofdstuk begint de nummering
opnieuw.
Toelichting:
Dit is vorig congres aangevraagd door leden en toen hebben we toegezegd dit zelf volgend congres
in te dienen als wijzigingsvoorstel. Met nummering wordt het verwijzen naar bepaalde standpunten in
het programma makkelijker.
Advies bestuur:
Geen advies.

Wijzigingsvoorstellen Beginselprogramma
Wijzigingsvoorstel 1: omgang met dieren
Pagina 2: Duurzaamheid; pagina 3: Kernpunten
Indieners: Martijn Staal, Emma den Brok, Bas “The Veganizer” Mekel, Marijn Snijders, Chris
Smits, Sifra Meijers, Jens Bosman, Freija de Hair, Huug Roosjen, Casey Disco.
Deel 1 – Huidige tekst:
DWARS vindt de exploitatie [gebruik] van dieren alleen acceptabel, als dit op
diervriendelijke wijze gebeurt.
Wordt geschrapt.
Deel 2 – Huidige tekst:
DWARS wijst niet-diervriendelijk gebruik van dieren af.
Wijzigen naar:
DWARS wijst dieronvriendelijke omgang met dieren af.
Toelichting:
Dieren zijn geen grondstoffen of gebruiksvoorwerpen, taal die dit wel impliceert
hoort niet thuis in het beginselprogramma van DWARS.
Advies bestuur:
Overlaten aan het congres. Het bestuur ziet in het eerste deel van de wijziging een inhoudelijke
verandering, namelijk het verdwijnen van een standpunt over diervriendelijk gebruik van dieren.
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Financiële Balans 2018
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Evaluatie bestuursstructuur
Op dit congres bespreken we de bestuursstructuur die DWARS sinds 2016 hanteert. Op het congres
waar deze bestuursstructuur werd geïntroduceerd, is vastgesteld om deze na drie jaar te evalueren. De
resultaten hiervan zijn voor 2 juni op de zomercongrespagina op onze website te vinden.

Verantwoording zoekcommissie
Het afgelopen half jaar hebben wij ons vooral beziggehouden met de bestuursvacatures en de
vacature voor hoofdredacteur van OverDWARS. Om mensen te vinden hebben we verschillende acties
ondernomen: wij hebben de vacatures gepromoot via sociale media, Slack, de nieuwsbrief en de
website. Verder hebben wij voor beeldmateriaal gezorgd om het zoekproces te ondersteunen: de
huidige bestuursleden hebben filmpjes opgenomen en we hebben een zoekboekje gemaakt.
Daarnaast hebben we mensen persoonlijk gewezen op de vacatures, en zo nodig hebben wij
gesprekjes gevoerd met deze personen. In deze periode zijn wij versterkt door een nieuw lid,
waardoor we meer beschikbaar waren voor vragen en gesprekken. Het is ons opgevallen dat er
weinig mensen zelf naar de zoekcommissie zijn toegestapt. Daarom willen we samen met de volgende
zoekcommissie kijken hoe we de zichtbaarheid van deze commissie binnen de vereniging kunnen
vergroten. Tijdens dit proces hebben we veel en goed contact gehad met de kandidatencommissie en
het landelijk bestuur.
Wij zijn natuurlijk niet alleen bezig geweest met de bestuursvacatures en de vacature voor
hoofdredacteur van OverDWARS. We hebben ook gezocht naar mensen voor de Raad van Advies,
commissiepresidia en overige functies zowel binnen als buiten DWARS. Het kan dan gaan om een
portefeuillehouder of om bestuurskandidaten vanuit DWARS voor de FYEG. De vraag voor
zoekopdrachten kwam voort uit een wisselwerking tussen het landelijk bestuur, de kandidatencommissie
en de zoekcommissie.
Daarnaast hebben we aandacht besteed aan het thema diversiteit. Wij hebben (geanonimiseerd)
bijgehouden wie we hebben gevraagd, om zo te peilen of wij op de goede weg zaten. Op het
congres zullen we tijdens onze verantwoording een kleine tussenstand presenteren. Diversiteit blijft
echter een aandachtspunt voor de hele organisatie. Ook is het lastig om mensen buiten DWARS te
zoeken voor functies binnen DWARS - om dat te kunnen zou de zoekcommissie een groot netwerk
buiten de vereniging moeten hebben, het is de vraag hoe haalbaar dat is.
Als laatste willen wij de kandidatencommissie en het landelijk bestuur bedanken voor de fijne
samenwerking en willen wij jullie oproepen om naar de zoekcommissie toe te stappen als je meer wilt
doen binnen DWARS!
Jullie Zoekcie,
Lotte, Lynn, Bas, Joost, Nol, Charifa
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Verantwoording kandidatencommissie
Lief congres,

‘With great power comes great responsibility.’
De afgelopen jaren is DWARS gegroeid, dat heeft geresulteerd in een grotere aanwas
(Potentiële) kandidaten. Hiermee is de tijdsinvestering en de verantwoordelijkheid van de
kandidatencommissie ook gegroeid. In het afgelopen half jaar hebben we ons uiterste best
gedaan om het congres zo goed mogelijk te kunnen informeren over de kandidaten. Wij
lichten graag ons proces toe.
In januari is de kandidatencommissie begonnen met het opstellen van de profielen en
vacatures voor de verschillende functies. In overleg met de secretaris van het landelijk bestuur
en de zoekcommissie is besloten de vacature op 1 februari open te stellen en te sluiten op 25
maart. De vacature voor Communicatie & Campagne is, zoals bekend, hierna met twee weken
verlengd. Voor hoofdredacteur en RvA waren de data respectievelijk 8 februari tot 1 april en
19 maart tot 25 april. In totaal hebben wij 16 sollicitaties voor het landelijk bestuur
ontvangen. Voor het schrijven van de adviezen hebben wij twee terugtrekkingen ontvangen, en
na de adviezen nog twee terugtrekkingen. Voor hoofdredacteur hebben wij 2 sollicitaties
ontvangen. Met twee kandidaten op deze post hebben wij geen terugtrekkingen ontvangen.
Voor de Raad van Advies hebben we in totaal 6 sollicitaties ontvangen. Ook hier zijn alle
sollicitaties doorgezet.
De kandidatencommissie heeft in de procedure een aantal dingen aangepast ten opzichte van
vorig jaar. Zo waren dit jaar bij alle gesprekken drie leden van de kandidatencommissie
aanwezig. We hebben op meerdere vlakken geïnvesteerd in privacy, zowel digitaal als de
locatie van de gesprekken.
In de gesprekken is ons doel altijd geweest een helder beeld te krijgen van de kandidaat op
verschillende vlakken, zoals ambitie en kwaliteiten. We beseffen ons dat kandidaten
gespannen kunnen zijn tijdens een gesprek met de kandidatencommissie. We hebben daarom
geprobeerd de kandidaten niet onder verdere onnodige druk te zetten. Wij hopen dat onder
andere doordat we zelf relativerend in de gesprekken zaten dit ook te hebben kunnen doen.
Verder willen wij graag opmerken dat we het gevoel hebben dat DWARS vastzit in bepaalde
structuren. Zo blijft de aanwas in kandidaten overwegend wit en hoogopgeleid. Wij zijn ons
ervan bewust dat we een witte kandidatencommissie zijn en zien hier de beperkingen van in. In
het vervolg denken we dat er actiever gehandeld kan worden om die beperkingen aan te
gaan. Bovendien zit DWARS vast in beeld van wat een bestuurder op de specifieke functie
moet hebben/zijn, bijvoorbeeld betreffende gender. Bovendien hangt er vaak een stereotype
rondom een functie, qua gedrag en bestuursstijl. Dit is deels te verklaren door de gewenste
profielen, maar grotendeels ook niet. Wij raden in ieder geval DWARS als vereniging aan
kritisch te zijn op alle bovenstaande structuren.
Tot slot hopen wij dat we jullie goed ingelicht hebben en de kandidaten recht hebben gedaan.
We kijken uit naar het de resterende maanden van onze termijn.
Houdoe!
Emma, Isabel, Nicky, Niek, Siebren en Tessel.
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kandidaatstellingen
landelijk bestuur
Hieronder volgen de kandidaatstellingen voor de verschillende functies binnen het Landelijk Bestuur,
met de adviezen van de kandidatencommissie.

voorzitter
wouter ubbink
21 jaar, Utrecht
Lief DWARS,
Mijn naam is Wouter Ubbink en ik ben 21 jaar oud. Ik studeer Biologie in Utrecht en was afgelopen
jaar politiek secretaris en vicevoorzitter van DWARS. Ik ben lid geworden van DWARS in de aanloop
naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Sindsdien heb ik veel kanten van DWARS gezien, onder
andere als secretaris in de afdeling Utrecht, voorzitter van de commissie van Milieu en Voedsel en als
politiek secretaris en vicevoorzitter in het landelijk bestuur. Ik wil graag door als voorzitter van de
vereniging waar ik me inmiddels helemaal thuis voel.
DWARS moet in mijn ogen een plek zijn waar iedereen terecht kan. Toegankelijkheid begint bij
warme afdelingen, dus ik wil me inzetten om de afdelingen verder te versterken.
Verder is het belangrijk dat we warme banden houden met GroenLinks, zodat we ook echt gehoord
worden wanneer we kritiek hebben op hun beleid of standpunten. Daarom hoop ik dat we contact
krijgen met GroenLinks op alle schaalniveaus en op zowel organisatorisch als politiek vlak.
Ten slotte sta ik voor een transparante organisatie waarin ruimte is voor nieuwe ideeën. Ik wil graag
dat alle leden inzicht kunnen krijgen in de structuur van DWARS en de beslissingen die gemaakt
worden. Leden en organen moeten de kans krijgen om mee te denken en eigen initiatieven uit te
rollen.
Ook de andere bestuursleden wil ik graag ondersteunen in het realiseren van hun dromen. Het is een
prachtig vooruitzicht om als team leiding te mogen geven aan de allerleukste PJO. Ik hoop dat ik kan
rekenen op jullie steun.
Advies kandidatencommissie
Wouter is student biologie en was het afgelopen jaar Politiek Secretaris en vicevoorzitter in het
landelijk bestuur van DWARS. Daarvoor was hij secretaris van de afdeling Utrecht en voorzitter van
de commissie Milieu & Voedsel. Het afgelopen jaar is zijn enthousiasme voor DWARS gegroeid en hij
wil daarom graag door binnen het bestuur, ditmaal in de rol als voorzitter.
Wouter is idealistisch en optimistisch ingesteld en heeft een goed beeld van het voorzitterschap. Hij
vindt het creëren van een hecht team belangrijk en wil zo invulling geven aan het interne deel van
het voorzitterschap. Binnen de vereniging vindt Wouter het belangrijk dat DWARS een plek is waar
leden zich kunnen ontplooien. Hierbij wil hij afdelingen verder ondersteunen, evenementen
toegankelijker maken voor iedereen en staan voor een open en transparante vereniging. Wouter wil
dat DWARS een bredere groep jongeren bereikt.
Wouter is als voorzitter van plan de samenwerking op te zoeken met zowel alle andere PJO’s als met
GroenLinks. De kandidatencommissie adviseert Wouter echter wel om scherp te blijven op andere
partijen. In zijn mediavisie zoekt Wouter niet de confrontatie op, maar wil hij het hele
mediaspectrum bereiken, van links tot rechts. Hierbij adviseert de kandidatencommissie om oog te
hebben voor gevoeligheden binnen de vereniging
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Wouter is inhoudelijk sterk en kan zich goed uitdrukken, zowel in woord als geschrift. Hij gaat
discussie niet uit de weg. In conflicten zoekt Wouter niet de confrontatie op, maar neemt hij een
bemiddelende rol aan. De kandidatencommissie raadt Wouter wel aan om alert te zijn op mogelijke
spanningen binnen het bestuur. Hierbij kan hij zijn bemiddelende houding goed inzetten.

secretaris
lotte meerhoff
20 jaar, Maastricht
Hoi allemaal,
Mijn naam is Lotte. Ik kom uit Brabant en woon en studeer in Maastricht. Dit congres sta ik vol
enthousiasme kandidaat voor secretaris en vicevoorzitter.
Als je het ergens niet mee eens bent, dan ga je dat veranderen. Daarom ben ik actief bij DWARS, als
voorzitter van de afdeling Limburg en secretaris van de scholingscommissie. Het komende jaar wil ik
me, vanuit het landelijk bestuur, samen met jullie inzetten voor onze idealen. Samen maken we de
politiek groener, linkser en progressiever!
DWARS groeit hard en als secretaris wil ik de congressen laten meegroeien. Zodat jij jouw stem kan
laten horen en natuurlijk ook omdat de congressen het hoogtepunt van het jaar zijn! Van binnenuit
werk ik aan een sterke vereniging. Zo hoef jij niets te merken van de leuke chaos die DWARS soms
achter de schermen is. Als vicevoorzitter wil ik me inzetten voor een hecht bestuur. Sparren,
evalueren en stappen vooruit denken zorgen ervoor dat DWARS nog sterker wordt. Tot slot ben ik in
staat de voorzitter op een krachtige en enthousiaste wijze te vervangen. Het komende jaar brengen
wij onze ideeën daadkrachtig naar buiten.
Ik heb er al zin in om je te verwelkomen op het congres bij onze afdeling in Maastricht en ik hoop op
je stem!
Advies kandidatencommissie
Lotte is binnen de vereniging bekend als voorzitter van de afdeling Limburg en als secretaris van de
scholingscommissie. Aan University College Maastricht volgt ze vakken in de richting van politiek en
bestuur. Als ze verkozen wordt gaat ze parttime studeren in Utrecht. Lotte haalt energie uit DWARS
en geeft aan klaar te zijn voor de volgende stap.
Lotte heeft een goed beeld van de functie van secretaris en heeft concrete plannen. Zo wil ze
veranderingen doorbrengen in de organisatie van congressen, om deze gestroomlijnder te laten
verlopen. Daarnaast wil ze werken aan toegankelijke communicatiekanalen, zoals de website en de
notulenspin. Ze heeft ervaring met het werk als secretaris vanuit de scholingscommissie. Bovendien
heeft ze ervaring met het opzetten van grote projecten vanuit haar rol als voorzitter van de afdeling.
Lotte vindt het fijn om vanuit een ondersteunende rol te werken en ervoor te zorgen dat dingen
goed lopen. Zij werkt hiervoor graag samen en heeft ervaring met het leidinggeven binnen DWARS.
Lotte brengt veel enthousiasme en energie in een team en weet anderen goed mee te nemen in haar
plannen, mits ze haar snelheid aanpast op de rest van de groep.

penningmeester
oscar jansen
22 jaar, Nijmegen
DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2019 | 15 en 16 juni, Maastricht

42

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Lieve DWARSers,
Mijn naam is Oscar Jansen, en ik wil verkozen worden als de nieuwe penningmeester. Ik ben 22 jaar
en ik studeer scheikunde in Nijmegen. Naast mijn activiteiten bij studie- en frisbeevereniging ben ik
vol plezier al ruim drie jaar lid van DWARS. Ik ben penningmeester geweest bij de afdeling ArnhemNijmegen, en ik heb in de reiscommissie mee mogen helpen aan het organiseren van de
Boedapestreis afgelopen april.
Graag zou ik nu de kans krijgen om me als landelijk penningmeester nog meer in te zetten voor de
vereniging. Hierbij vind ik met name de verhuizing erg belangrijk, als groeiende vereniging zijn we
immers dringend toe aan een nieuw pand. Ik zou er graag voor willen zorgen dat deze snel
plaatsvindt en soepel verloopt. Vervolgens wil ik ook een begroting maken die goed rekening houdt
met ons nieuwe onderkomen, de reserves en de lange termijn. Ondertussen hoop ik ook als
penningmeester op tijd de declaraties af te handelen en toegankelijk te zijn voor alle leden.
Ik hoop jullie steun te krijgen op het congres. Tot dan!
Advies kandidatencommissie
Oscar is bekend als voormalig penningmeester van de afdeling Arnhem-Nijmegen en lid van de
reiscommissie. Hij is bezig met zijn master Chemistry aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Oscar
wil graag nog meer doen voor de vereniging, in de vorm van penningmeester van het landelijk
bestuur.
De kandidatencommissie is van mening dat Oscar een goed beeld heeft van de taken van een
penningmeester. Vanuit zijn voormalige rol als penningmeester bij de afdeling en van de
reiscommissie van zijn studievereniging heeft hij ervaring met budgetteren. Deze ervaring wil hij
graag meenemen naar het landelijk bestuur. Oscar is goed op de hoogte van de huidige ontwikkeling
rondom huisvesting en hecht waarde aan de gemaakte keuze van het congres. Als penningmeester
wil hij zich inzetten voor de toegankelijkheid van activiteiten voor leden met een kleine beurs. Tot
slot wil Oscar onderzoek doen naar de mogelijkheid om de reiskostendeclaraties in te dammen en hij
heeft hier concrete plannen voor.
Oscar is communicatief vaardig. Hij kan zich goed presenteren en weet zijn ideeën duidelijk over te
brengen. In een team hecht hij veel waarde aan gezelligheid. Oscar geeft aan conflictmijdend te
kunnen optreden en is van nature behulpzaam. De kandidatencommissie raadt Oscar aan wel zijn
grenzen aan te geven wanneer nodig, maar heeft er vertrouwen in dat hij hierin kan groeien.

Noah van meekeren
19 jaar, Den Haag
Lieve leden,
Voor het geval jullie mij nog niet kennen, mijn naam is Noah en ik ben momenteel de
penningmeester van DWARS Leiden-Haaglanden. Ik studeer Rechtsgeleerdheid-Economie en
Bestuurskunde en daarnaast zijn mijn hobby’s voetballen en gitaarspelen. Naast mijn activiteiten bij
DWARS zet ik mij ook in voor het Nederlands Dachau Comité, de Tong Tong Fair en Nederland Maakt
Impact.
Het mooie aan politiek is naar mijn mening de verbeeldingskracht en het doorzettingsvermogen om
ogenschijnlijk onmogelijke maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Bij DWARS zijn we idealisten
en hebben wij een duidelijke visie voor onze samenleving voor ogen. Samen met jullie zou ik graag
die groene, progressieve visie blijven uitdragen, zodat we een duidelijk signaal kunnen afgeven dat
het ook echt anders kan. Daarvoor is wel een geoliede machine nodig die de organisatie draaiende
houdt. Ik zou als penningmeester – door secuur en gestructureerd te werk te gaan – de financiële
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organisatie van onze vereniging nog transparanter, effectiever, en gestroomlijnder willen maken dan
deze nu al is.
Met duurzame groet,
Noah
Advies kandidatencommissie
Noah kennen we als huidig penningmeester van de afdeling Leiden-Haaglanden. Ook was hij eerder
in Den Haag kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij studeert Bestuurskunde en
Rechtsgeleerdheid-Economie in Leiden. Noah vindt het leuk en leerzaam om penningmeester te zijn
bij een afdeling en wil nu graag de stap maken naar het landelijk bestuur. Als landelijk bestuurslid zou
Noah zijn studies een jaar stil willen leggen om zich op de functie van penningmeester te kunnen
focussen.
Noah wil zijn kennis vanuit de afdeling en zijn studies inzetten als landelijk penningmeester. Hij wil
werken aan een inclusieve, progressieve en optimistische vereniging en zich inzetten voor de
organisatie van inhoudelijke activiteiten. Hij heeft een goed beeld van de taken van een
penningmeester en veel kennis van boekhouden, maar het ontbreekt hem nog aan voldoende kennis
van de landelijke bestuurslaag. De kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat Noah deze
kennis snel zou kunnen opdoen.
Noah werkt graag secuur en gestructureerd, wat van pas kan komen als penningmeester. In een
team hecht Noah waarde aan een goede sfeer en hij wil hier graag in investeren. Hij komt goed uit
zijn woorden en wil graag benaderbaar zijn. De kandidatencommissie raadt Noah aan om kritisch te
zijn op het stellen van prioriteiten in zijn tijdsbesteding.

Bas mekel
23 jaar, Utrecht
Toen ik begon met studeren ben ik lid geworden van DWARS, omdat ik graag meer wilde doen voor
het milieu dan alleen maar protesteren. Nu, na ongeveer 4 jaar, is het klimaat al lang niet meer de
enige reden dat ik actief ben. Juist het vrijzinnige geluid is waarom ik me zo thuis voel bij DWARS. Ik
heb bij de afdeling Utrecht als penningmeesteres en voorzitter de ledengroei en de financiële groei
van DWARS van dichtbij mee kunnen maken. Mijn focus als penningmeester zal ik dan ook willen
leggen op zorgen dat alle afdelingen goed begeleid worden met het beheren van hun eigen rekening
en om hulp te bieden en vragen te beantwoorden van de afdelingspenningmeesters.
Advies kandidatencommissie
Bas is bij DWARS bekend als oud-penningmeester en oud-voorzitter van de afdeling Utrecht. Op dit
moment is hij lid van de actiecommissie. Hiernaast heeft hij het afgelopen jaar ervaring opgedaan als
penningmeester bij zijn floorballvereniging. In het dagelijks leven studeert Bas biologie aan de
universiteit van Utrecht. Bas wil graag het DWARS-bestuur in omdat hij in een hecht team wil werken
en een structurele bijdrage wil leveren aan de vereniging.
Bas voelt zich prettig in de combinatie tussen het vaste takenpakket van een penningmeester met de
grotere projecten zoals de verhuizing en het congres. Zijn standpunt over de huisvesting is er een
vóór het meeverhuizen met GroenLinks. Als belangrijkste doelen als penningmeester ziet Bas het
ondersteunen van de afdelingspenningmeesters en de herverdeling van de kosten van de
commissies. Bas vindt het soms lastig in te schatten hoe veel tijd projecten kosten waardoor hij te
snel ‘ja’ kan zeggen. De kandidatencommissie beaamt dat hij hier nog in kan groeien.
Bas is een teamspeler die graag werkt in een hecht en open team. Hiernaast is hij een enthousiast,
open en activistisch persoon die bekendstaat om zijn (soms scherpe) meningen. De
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kandidatencommissie ziet bij Bas het besef dat dit soms tot botsingen kan leiden, maar ziet daarin
geen belemmeringen voor zijn werkzaamheden als penningmeester.

Politiek secretaris
Daan bos
20 jaar, Utrecht
Lieve DWARSer,
Mijn naam is Daan en vol bevlogenheid sta ik kandidaat voor Politiek Secretaris én Vicevoorzitter van
DWARS. Ik studeer Filosofie in Utrecht en vermaak me in mijn vrije tijd graag als saxofonist in mijn
jazzbandje. Vanuit verschillende functies bij DWARS, maar vooral als oud-commissievoorzitter, ken ik
de kracht van de inhoudelijke commissies. Om het politiek overleg meer te betrekken bij het
uitzetten van de politieke lijn, wil ik wekelijks een politieke update gaan sturen. Als Politiek Secretaris
wil ik de samenwerking tussen afdelingen en commissies verbeteren, zodat er overal in het land
supertoffe inhoudelijke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden.
Referenda, vrijheid van onderwijs, kernenergie: drie onderwerpen waar de meningen binnen DWARS
flink over verschillen. Het komende jaar gaan we aan de slag met een politiek programma en gaan we
daarover discussiëren, op weg naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Naast deze vraagstukken,
moeten we uiteraard ook nadenken over bijvoorbeeld landbouw, vrouwenquota en onze strijd als
#stressgeneratie.
Het komende jaar wordt ontzettend belangrijk voor DWARS. In het voorjaar vindt het
Programmacongres plaats en voor die tijd moeten we in discussie met de leden over de
totstandkoming van onze standpunten. Daarna wil ik me als vicevoorzitter bezighouden met de
strategie om het programma van GroenLinks zo DWARS mogelijk te krijgen. Het proces naar dat
programma is namelijk een kans om ons geluid te laten horen.
Doe je mee? Ik hoop op jouw stem. En als je nog vragen hebt: weet me te bereiken via mail, app,
Instagram, Twitter en tijdens DWARS x Bestuurskandidaten op 7 juni!
Groet!
Daan
Advies kandidatencommissie
Daan is bekend als voorzitter van de scholingscommissie, trainer van de DWARS Academy en lid van
de Raad van Advies. Hiervoor was hij voorzitter van de Onderwijscommissie en Digital Media
Manager van GroenLinks Hilversum. Daan studeert filosofie in Utrecht. Hij wil nu het landelijk
bestuur in als Politiek Secretaris om een bijdrage te mogen leveren aan de DWARSe politiek.
Daan kent de vereniging goed en heeft een helder beeld van wat de functie inhoudt, onder andere
door zijn ervaring als voorzitter van een inhoudelijke commissie. Hij heeft veel kennis van sociale
onderwerpen en is ook geïnteresseerd in groene politiek, hoewel hij zich hier nog verder in kan
verdiepen. Zijn ideeën en meningen kan hij goed uitdrukken, in zowel woord als geschrift. Daan wil
dat de politieke lijn van DWARS zoveel mogelijk wordt uitgezet in het politiek overleg, in
samenwerking met de inhoudelijke commissies. Extern wil hij dat DWARS zich profileert door middel
van issue ownership en heeft hier concrete plannen voor.
Binnen een team vindt Daan het belangrijk dat ieders stem gehoord kan worden en dat er duidelijke
afspraken gelden. Hij luistert graag naar anderen en vindt het belangrijk om goed hoofd- en bijzaken
te onderscheiden, waarmee hij analytisch en reflecterend vermogen in een team brengt. Daarnaast is
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hij organisatorisch sterk en weet hij mensen mee te nemen in zijn plannen. Daan neemt door zijn
enthousiasme veel hooi op zijn vork. De kandidatencommissie raadt Daan aan zijn grenzen te
herkennen en aan te geven.

Ahmet kargin
22 jaar, Delft
Lief DWARS,
Mijn naam is Ahmet, ik ben 22 jaar oud en studeer internationale politiek in Leiden. Mijn DWARSe
leven begon in afdeling Leiden-Haaglanden. Sinds mijn eerste activiteit heb ik me ontzettend welkom
gevoeld binnen onze vereniging. Na een jaar afdelingsbestuur ben ik nu actief als de secretaris van
commissie Onderwijs en als lid van de programmacommissie. Ik ben daarnaast ook actief in
meerdere inhoudelijke commissies. Met de kennis en ervaringen die ik in mijn ruim twee jaar
lidmaatschap heb opgedaan, wil ik het landelijke bestuur als Politiek Secretaris versterken.
Voor de meeste nieuwe leden zijn het onze afdelingen waar zij kennis maken met DWARS. Zij horen
zich dan ook, net zoals ik destijds, zich welkom te voelen binnen onze vereniging. De inhoudelijke
commissies zouden hier goed aan kunnen bijdragen door samen met afdelingen discussie- of themaavonden te organiseren. Echter loopt communicatie tussen afdelingen en commissies vaak stroef. Dit
kunnen we oplossen door bijvoorbeeld het kader meerdere malen in het jaar bij elkaar te brengen
zodat de interne communicatie en relaties binnen het kader versterken.
Natuurlijk heb ik hiernaast meer ambities die deels ook terug te vinden zijn in het advies van de
kandidatencommissie.
Wil je nog meer weten over wie ik ben en wat mijn ambities zijn? Spreek mij dan vooral even aan en
anders kan je mij altijd appen/mailen/bellen/rooksignalen sturen. Tot op het congres!
Advies kandidatencommissie
Ahmet is bekend binnen de vereniging als oud-penningmeester van afdeling Leiden-Haaglanden en is
nu secretaris van de onderwijscommissie en lid van de programmacommissie. Daarnaast zit hij in
verschillende inhoudelijke commissies zoals Internationaal, Energie, Duurzaamheid & Mobiliteit en
Recht & Democratie. Hij studeert Internationale Betrekkingen aan de universiteit Leiden. Ahmet kan
slecht tegen onrecht en wil zich graag inzetten voor de vereniging. Dit wil hij doen als Politiek
Secretaris in het landelijk bestuur.
Ahmet wil graag de verschillende commissies meer ondersteunen. Dit wil hij doen door meer
begeleiding en training te bieden aan beginnende commissiepresidia en door meer aanwezig te zijn
bij de commissies en hun vergaderingen. Daarnaast wil hij vaker een kaderdag organiseren en deze
anders inrichten. Ahmet heeft een hart voor onderwijs en de groene thema’s. Hij wil graag meer
aansluiten bij internationale acties en coördinatie met andere groene verenigingen in Europa.
Ahmet is inhoudelijk zeer sterk op veel verschillende thema’s en is daarnaast organisatorisch in staat
de commissies aan te sturen. De kandidatencommissie merkt op dat hij moeite heeft zijn
inhoudelijke kennis goed onder woorden te brengen, zeker in stressvolle situaties. Ook is het voor
Ahmet raadzaam om oog te hebben voor gevoeligheden zowel intern als in de samenwerking met
andere partijen. Ahmet herkent dit en geeft zelf aan dat hij hier al in gegroeid is.

internationaal secretaris
miriam shaw
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22 jaar, Nieuwer ter Aa
Lief DWARS,
Aankomend congres kunnen jullie op mij, Miriam Shaw, stemmen voor internationaal secretaris. Ik
ben tweeëntwintig jaar oud en ben op dit moment mijn studie Spaanse taal en cultuur aan het
afronden aan de Universiteit Utrecht. Ik ben penningmeester in het afdelingsbestuur van DWARS
Utrecht, wat een leerzame en leuke ervaring is. Ik geniet zoals meeste DWARSers erg van
discussiëren over allerlei politieke concepten maar mijn hart ligt bij de internationale politiek. Ik ben
opgegroeid in een omgeving waarin veel verschillende culturen met elkaar interacteerden en
botsten, hier heb ik veel van geleerd en dit fascineert mij nog steeds enorm. Ik wil daarom graag mij
inzetten voor DWARS op internationaal niveau, waar ik mij het meest thuis voel. Dit wil ik doen door
de sterke banden met de Grüne Jugend en de Jonge Groenen te onderhouden maar ook door contact
te zoeken met groene jongerenorganisaties waar DWARS nog minder samenwerking mee heeft
gehad. Ook vind ik het belangrijk dat DWARSers worden gefaciliteerd om internationaal actief te
worden. Een internationaal evenement naar Nederland halen zou hiervoor erg geschikt zijn. Om
DWARS een sterkere positie te geven wil ik mij inspannen voor een plaats aan de tafel van de
Europese fractievergaderingen van GroenLinks. Kortom: er is genoeg te doen en het lijkt mij
ontzettend leuk om deze plannen realiteit te zien worden. Ik kijk er naar uit om jullie allen te zien op
het congres, tot dan!
Advies kandidatencommissie
Miriam is penningmeester van DWARS Utrecht en studeert in deze stad Spaanse Taal en Cultuur. Ook
stond zij op de lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen voor GroenLinks Stichtse Vecht. Ze ervaart
DWARS als warm bad waar ze veel heeft geleerd. Ze wil zich verder inzetten voor DWARS in de vorm
van Internationaal Secretaris.
Miriam is zich goed bewust van de taken van een Internationaal Secretaris en wil verder investeren in
de banden met organisaties als de FYEG en het contact met de Grüne Jugend en Jong Groen
versterken. Zij ziet hierin vooral het belang om de toegankelijkheid voor andere DWARSers naar
internationale politiek te vergroten. Miriam wil zich sterk maken voor de aanwezigheid van een
DWARS-bestuurslid bij de fractievergaderingen van de GroenLinks-fractie in het Europees Parlement.
De kandidatencommissie ziet in Miriam een kandidaat met een voorkeur voor de organisatorische
kant van de functie.
Miriam voelt zich goed thuis in een internationale omgeving en kan goed omgaan met mensen uit
verschillende culturen. Ze is sociaal en legt gemakkelijk contact. Ze ziet de noodzaak van een goede
interne samenwerking maar is niet bang om haar mening te geven, ook wanneer deze niet populair
is. Miriam herkent dat dit soms tot conflicten kan leiden. De kandidatencommissie ziet het inzicht bij
Miriam dat zij hierop zal moeten letten en voorziet geen grote problemen.

David tempelman
19 jaar, Leiden
Beste DWARSers,
Mijn naam is David Tempelman, ik ben een 19-jarige geschiedenisstudent uit Leiden en ik ben
kandidaat voor de functie van Internationaal Secretaris. De afgelopen jaren heb ik mij binnen DWARS
vooral ingezet als secretaris en voorzitter van de Commissie Internationaal. Het volgende jaar hoop ik
mij, met jullie steun, voor DWARS in te gaan zetten als Internationaal Secretaris.
Samen met jullie wil ik gaan werken aan een DWARS dat verder kijkt dan de Nederlandse grenzen.
Want milieuvervuiling, armoede of klimaatverandering houdt ook niet op aan de grens. Daarom wil ik
als Internationaal Secretaris vaker samen op gaan trekken met onze internationale
zusterorganisaties. Hiervoor wil ik leden en commissies actief gaan ondersteunen en aanmoedigen
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om de internationale samenwerking op te zoeken en wil ik werken aan kortere lijntjes met onze
zusterorganisaties. Als DWARS mogen we hierin binnen FYEG best een voortrekkersrol op ons
nemen. Door samen actie te voeren en een gezamenlijk geluid te laten horen kunnen we als groene
jongeren écht een verschil maken.
Ik hoop hiervoor op jullie steun te kunnen rekenen.
David
Advies kandidatencommissie
David is bekend als voorzitter van de commissie Internationaal. Hij is ook lid van de werkgroep Social
Europe van de FYEG. David studeert geschiedenis aan de universiteit van Leiden. Nu wil hij graag het
landelijk bestuur in omdat hij ziet dat er op het internationale vlak nog veel te behalen valt voor
DWARS; PJO’s zouden meer over landsgrenzen heen moeten kijken.
David is zich goed bewust van de taken van een Internationaal Secretaris en is bekend met de FYEG.
Hij wil meer samenwerken met de andere Europese organisatie, bijvoorbeeld bij het opzetten van
acties of bij het schrijven van opinieartikelen. David heeft concrete plannen hiervoor. De
organisatorische commissies wil hij meer verzelfstandigen en de commissie Internationaal wil hij
graag blijven verstevigen. Hij wil zich graag nog verder inzetten voor de mogelijke aanwezigheid van
een DWARS-bestuurslid bij de fractievergaderingen van GroenLinks in het Europees Parlement. De
kandidatencommissie ziet in David een kandidaat met een voorkeur voor de politiek-inhoudelijk kant
van de functie.
David is een rustig persoon en heeft kennis over internationale thema’s. Hij geeft zelf aan dat hij zich
assertiever kan opstellen. De kandidatencommissie is blij met dit inzicht en denkt dat David hierin
kan groeien tijdens een bestuursjaar. David beschikt over relativeringsvermogen waarmee hij
spanningen binnen een bestuur kan verhelpen.

Scholing & activiteiten
Joëlle canisius
20 jaar, Utrecht
Lief DWARS,
Mijn naam is Joëlle. Ik ben een trotse Zuid-Limburgse die momenteel in Utrecht woont. Hier studeer
ik met veel plezier onderwijswetenschappen. Daarnaast ben ik actief voor DWARS door me in te
zetten voor verschillende organisatorische en inhoudelijke commissies. Ook ben ik op veel DWARSe
activiteiten te vinden. Ik sta kandidaat voor de bestuursfunctie Scholing & Activiteiten.
Het afgelopen anderhalf jaar heb ik DWARS op verschillende manieren leren kennen: niet alleen als
plek waar de politieke discussie centraal staat, maar ook als gezellige ontmoetingsplek en als
leerschool. Als bestuurslid Scholing & Activiteiten wil ik me ervoor inzetten dat DWARS dit voor alle
leden kan betekenen. Dit wil ik doen door me in te zetten voor toegankelijke, laagdrempelige en
vooral gezellige activiteiten. Daarnaast vind ik het belangrijk om te weten aan welke scholing
DWARSers behoefte hebben. Door het gesprek met DWARSers hierover te blijven voeren, hoop ik dit
te bereiken. Tot slot wil ik blijven werken aan de toegankelijkheid van de DWARS Academy, zodat alle
commissies en afdelingen hun weg naar de DWARS Academy weten te vinden.
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Als je vragen hebt over mijn ideeën of plannen, lijkt het me ontzettend leuk om met je in gesprek te
gaan. Spreek me vooral aan op het congres, op DWARS X Bestuurskandidaten of stuur me een
berichtje op Facebook, Instagram of LinkedIn.
Tot op het congres in Mestreech! #friet #vlaai
Joëlle
Advies kandidatencommissie
We kennen Joëlle als voorzitter van de onderwijscommissie en actief lid van de scholingscommissie
en Bijzondere Activiteitencommissie. In het dagelijks leven studeert Joëlle onderwijswetenschappen.
Ze heeft de afgelopen anderhalf jaar haar plek gevonden bij DWARS en voelt zich thuis binnen de
vereniging.
Joëlle heeft zich bewezen als organisatorisch talent. Daarnaast heeft ze vanuit haar studie veel
ervaring met scholing en heeft ze professionele ervaring als trainer bij Augeo. Binnen DWARS heeft
Joëlle ervaring met het scholingsbeleid, vanuit haar rol als actief lid van de scholingscommissie. Joëlle
heeft ervaring met het opzetten van grote en kleine activiteiten.
Ze wil graag haar eigen draai geven aan activiteiten en creatief nadenken over de invulling hiervan.
De kandidatencommissie drukt Joëlle op het hart om haar visie op het scholingsbeleid te
ontwikkelen.
Joëlle is communicatief sterk en haar enthousiasme is aanstekelijk. Daarmee weet zij mensen goed
mee te nemen in haar plannen. Joëlle werkt graag projectmatig en kan een gedegen tijdsplanning
maken. Hiernaast is zij stressbestendig en kan zij goed in de soms hectische omgeving van de
vereniging werken.

Organisatie & leden
Casey disco
20 jaar, Arnhem
Lief DWARS,
Mijn naam is Casey en ik ben heel blij om eindelijk officieel kandidaat te zijn voor de functies
bestuurslid Organisatie & Leden en vicevoorzitter.
De afgelopen 2,5 jaar ben ik zowel landelijk als bij de afdeling Utrecht actief geweest en heb hierdoor
onze mooie vereniging heel goed leren kennen. Hierdoor heb ik organisatorisch en inhoudelijk veel
heb mogen leren. Ik heb me afgelopen jaar onder meer ingezet als voorzitter van de afdeling Utrecht
en voorzitter van de commissie Integratie, Emancipatie en Diversiteit. De vaardigheden die ik hierbij
het opgedaan zou ik graag inzetten om onze organisatie nog een stukje mooier, inclusiever en
geolieder te maken.
Als bestuurslid Organisatie & Leden wil graag inzetten op een uitgebreider diversiteitsbeleid door
met organisaties in gesprek te gaan waar we veel van kunnen leren (Good Practice). Daarnaast vind
ik het heel belangrijk om het vertrouwen tussen landelijk en de afdelingen te vergroten door middel
van snellere en uitgebreidere informatievoorziening en een strenger toezicht op het buddysysteem.
Ook is het tijd voor zichtbaar promotiemateriaal dat aansluit bij onze nieuwe activistische houding.
Het is superbelangrijk dat alle leden zich thuis voelen bij DWARS en het gevoel hebben dat zij op een
nuttige manier aan onze vereniging kunnen bijdragen. Zowel nieuwe als meer ervaren leden moeten
een plekje kunnen vinden om actief te kunnen worden en te blijven.
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Als vicevoorzitter zou ik graag inzetten op een goede sfeer binnen het bestuur en binnen heel
DWARS. Ik wil dat er een gevoel van saamhorigheid heerst en iedereen zich veilig voelt om hun
meningen en gedachten te delen. Ook neem ik graag een op een constructieve manier een kritische
houding aan om de voorzitter en het algemene beleid scherp te houden. Ik ben niet bang voor
media-optredens en heb veel ervaring in het debatteren. Een goede vicevoorzitter kent de dynamiek
in het bestuur en weet hoe hier op in te spelen om het beste uit het bestuursjaar te halen.
Wil je meer weten over mijn plannen? Graag ga ik voor of tijdens het congres met je in gesprek. Ik zie
ernaar uit veel van jullie te kunnen spreken.
Advies kandidatencommissie
We kennen Casey als voorzitter van de afdeling Utrecht en daarnaast als oud-secretaris en oudvoorzitter van de commissie Integratie, Emancipatie en Diversiteit. Ze studeert Algemene Sociale
Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Verder is ze jongerenambassadeur bij Hope XXL. De
afgelopen jaren heeft Casey zich met veel plezier ingezet voor DWARS en daarbij veel geleerd en
ervaring opgedaan. Het landelijk bestuur is dan ook een logische vervolgstap voor haar.
Casey heeft goed voor ogen wat de werkzaamheden van de functie Organisatie en Leden inhouden
en heeft een goed beeld van wat ze tijdens haar bestuursjaar zou willen veranderen. Zij wil zich graag
inzetten voor meer diversiteit binnen DWARSen weet goed welke middelen ze hiervoor wel en niet
tot haar beschikking heeft. Daarnaast wil ze het contact tussen het landelijk bestuur en de afdelingen
verbeteren. Dit wil ze doen door de afdelingsbuddy’s meer te activeren. Daarnaast wil ze ook het
voorzittersoverleg onder de loep nemen om afdelingen beter te kunnen ondersteunen.
Binnen een team vindt Casey het belangrijk transparant te zijn en goed te overleggen. Ze is echter
niet bang om zelf knopen door te hakken als dit van haar verwacht wordt. Conflicten praat zij het
liefst zo snel mogelijk uit. Casey is makkelijk in de omgang, maar geeft zelf ook aan dat zij soms niet
toegankelijk over kan komen. De kandidatencommissie herkent zich hierin en denkt dat Casey hierin
zal moeten groeien tijdens haar bestuursjaar.

Campagne & communicatie
Voor deze bestuursfunctie zijn helaas (nog) geen kandidaten.

Vicevoorzitter
Kandidaten kunnen zich, naast hun bestuursfunctie, kandideren voor vicevoorzitter. De voorsteelstukjes
van deze kandidaten vind je bij de oorspronkelijke functie waarvoor zij zich gekandideerd hebben.

Daan bos
20 jaar, Utrecht
Advies kandidatencommissie
Naast zijn sollicitatie voor Politiek Secretaris wil Daan ook graag het bestuur in als vicevoorzitter. Hij
ziet dit als goede aanvulling op het takenpakket van een Politiek Secretaris en wil graag helpen bij het
vormen van een nieuw hecht bestuur.
De kandidatencommissie constateert dat Daan een goed beeld heeft van het werk van een
vicevoorzitter. Vanuit zijn rol als lid van de RvA is hij op de hoogte van de uitdagingen voor de
vereniging. Door zijn voorzittersschap bij de scholingscommissie en de commissie onderwijs kent hij
bovendien meerdere kanten van de vereniging. De ervaring die hij heeft opgedaan hier als voorzitter
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neemt hij graag mee naar zijn vicevoorzittersschap. Daan is niet bang voor mediaoptredens.
Bovendien kan hij zich goed uitdrukken in geschrift. De kandidatencommissie raadt Daan aan om
scherp te blijven op gevoeligheden binnen het bestuur en richting GroenLinks.

Casey disco
20 jaar, Arnhem
Advies kandidatencommissie
Naast haar sollicitatie voor de post Organisatie & Leden solliciteert Casey voor de positie van
vicevoorzitter. Ze wil deze functie graag vervullen omdat dit haar een leuke aanvulling lijkt op haar
andere functie, en ze denkt haar leiderschapskwaliteiten hiervoor te kunnen gebruiken.
Met haar verleden als voorzitter van de afdeling Utrecht en de commissie Integratie, Emancipatie en
Diversiteit heeft ze zowel organisatorische als inhoudelijke ervaring opgedaan in de vereniging. Ze
ziet vicevoorzitter als een functie die zowel deze inhoudelijke en organisatorische kant in zich heeft,
en waarin ze als het nodig is ook de publieke taken van de voorzitter op zich kan nemen. Casey vindt
het leuk om debatten te voeren, maar de kandidatencommissie vraagt zich af of ze de DWARSe
standpunten scherp genoeg kan formuleren bij publieke optredens. Ook kan het feit dat ze niet voor
iedereen even toegankelijk is lastig zijn bij de afwezigheid van een voorzitter. De
kandidatencommissie gelooft wel dat Casey hier nog in kan groeien.

Lotte meerhoff
20 jaar, Maastricht
Advies kandidatencommissie
Lotte heeft in aanvulling op haar sollicitatie voor secretaris gesolliciteerd voor de functie van
vicevoorzitter. Dit omdat ze naast de organisatorische rol van secretaris ook graag een bijdrage wil
leveren aan de interne sfeer van het bestuur en de externe strategie van de vereniging.
Lotte voelt zich comfortabel in zowel een ondersteunende als leidinggevende rol. Ze heeft een
duidelijke visie op de rol van vicevoorzitter en op wat zij zelf voor de voorzitter wil kunnen
betekenen. Lotte vindt het belangrijk dat er een open sfeer is binnen het bestuur en wil hier actief
aan werken. Lotte houdt makkelijk overzicht tussen hoofd- en bijzaak en zit flexibel in haar rol. Ze is
bekend met rode thema’s, maar kan zich ook snel verdiepen in andere thema’s. Lotte is zich bewust
van de rol van DWARS in de media, maar vindt het zelf nog spannend om voor een camera te staan.
De kandidatencommissie denkt dat Lotte hier na het opdoen van meer ervaring makkelijker in zal
staan.

kandidaatstellingen
hoofdredacteur overdwars
hessel hoekstra
26 jaar, Leiden
Lieve DWARSers,
Mijn naam is Hessel Hoekstra, ik ben 26 jaar, woon in Leiden en studeer biologie. Inmiddels is het vijf
jaar geleden sinds ik lid ben van DWARS en in die tijd ben ik secretaris van Leiden-Haaglanden
geweest. Momenteel zit ik in de congrescommissie en ben ik bestuurslid van GroenLinks ZuidHolland. Ook ben ik al jaren een vast gezicht binnen de redactie van OverDWARS en nu wil ik me
graag kandidaat stellen voor de functie van hoofdredacteur.
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Door onvoorziene omstandigheden is het het afgelopen jaar niet zo goed gegaan met het blad. Er
werd weinig gepubliceerd, vaste onderdelen en rubrieken vielen weg, vergaderingen werden telkens
afgelast en de redactie liep leeg. Toen de hoofdredacteur wegviel heb ik me ter beschikking gesteld
als interim hoofdredacteur.
Sinds januari ben ik bezig om OverDWARS weer langzaam op te bouwen. We publiceren weer
minstens één keer per week, we hebben nieuwe redactieleden en we hebben een aantal nieuwe
rubrieken. Maar we zijn er nog niet. Ik ben begonnen met de opbouw en die wil ik graag afmaken.
Ik wil de succesvolle vaste onderdelen die het afgelopen jaar weggevallen zijn, zoals thema-edities,
de DWARSe Top 100 en DWARSe Delicatessen, graag opnieuw introduceren. Ook wil ik zoveel
mogelijk DWARSe geluiden laten horen en leden die mogelijkheid geven. Ik wil van OverDWARS een
kennisplatform maken waar beginnend redactietalent de mogelijkheid heeft om te groeien. Ik wil
leden de ruimte te geven om hun eigen invulling aan het blad te geven en hen daarin begeleiden.
Een halfjaar geleden ben ik met een grote klus begonnen: OverDWARS opnieuw opbouwen. Ik hoop
dat ik die klus af mag maken en ik hoop dat jullie mij daarin steunen.
Advies kandidatencommissie
Hessel is een bekend gezicht binnen de vereniging. Zo is hij momenteel interim-hoofdredacteur voor
OverDWARS en was daarvoor secretaris van de afdeling Leiden-Haaglanden en lid van de
congrescommissie. Hessel draagt OverDWARS een warm hart toe en wil graag zijn karwei afmaken.
Hessel kent OverDWARS heel goed en heeft een duidelijke visie op de rol van OverDWARS binnen de
vereniging. Hij vindt het belangrijk dat OverDWARS veel geluiden binnen DWARS een platform biedt,
maar weet ook goed waar gevoeligheden liggen. Hij wil van OverDWARS een kennisplatform maken
waarbij opkomend (schrijf)talent zich nog verder kan ontwikkelen. Hessel heeft concrete plannen
hiervoor. Als hoofdredacteur wil Hessel een actieve redactie creëren en een vooral sturende rol
aannemen.
Hessel is een rustige en stabiele factor in een team. Hij brengt humor en werkethos. Als
leidinggevende van een redactie kan dit goed van pas komen. Hessel kan zich bovendien goed
uitdrukken in geschrift en heeft kennis van social media. De kandidatencommissie constateert dat
Hessel enorm bevlogen is over OverDWARS en raadt Hessel aan goed na te denken hoe hij mensen
mee kan nemen in zijn plannen en ambities. De kandidatencommissie ziet hierin voor Hessel een
leerpunt, maar constateert ook dat hij hierin al gegroeid is.

Stijn rombouts
25 jaar, Utrecht
Lieve DWARSers,
Ik ben Stijn (25), afgestudeerd in de richting duurzame ontwikkeling en nu een jaar actief binnen
DWARS. Je zou me dus kunnen omschrijven als een laatbloeier. Ik maak muziek, film, schrijf graag
gepeperde opinie en heb een zwak voor veganistisch fast food.
Komend congres ben ik verkiesbaar als hoofdredacteur van OverDWARS, ons online ledenblad. Ik
hoop als hoofdredacteur het platform breder te trekken en ruimte te maken voor andere
kunstvormen buiten het schrijven van opinie en verslagen om. Denk hierbij aan vlogs, podcasts,
gedichten en memes. Ook wil ik meer structuur aanbrengen in onze publicaties en themamaanden
nieuw leven inblazen.
Wil je meer weten over mijn plannen of met me kennismaken? Spreek me aan op het congres of
app/Facebook me. Ik beantwoord graag je vragen.
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Liefs,
Stijn
Advies kandidatencommissie
Stijn is nu een jaar actief binnen OverDWARS en heeft daarvoor met name dingen gedaan binnen
GroenLinks. Hij heeft kortgeleden zijn master Sustainable Development in Utrecht afgerond. In zijn
vrije tijd regisseert hij films en speelt hij ineen band. Naast zijn bijdrages aan OverDWARS heeft hij
veel stukken gepubliceerd voor een breed scala aan andere media, waaronder 3voor12, Joop.nl en
TPO.
Stijn heeft een goed beeld van hoe hij de redactie van OverDWARSwil vormen en aansturen. Hij vindt
het belangrijk om een faciliterende rol op zich te nemen en redactieleden zoveel mogelijk vrijheid te
geven. Daarnaast schuwt Stijn in zijn stukken het politieke debat niet. Hij wil met OverDWARS graag
ook de politieke meningen die buiten DWARS spelenlaten zien. Verder heeft Stijn plannen om weer
te kijken naar de mogelijkheden om naast schrift bijvoorbeeld ook video-items uit te brengen. Zijn
ervaring als regisseur is hierbij een pre.
De kandidatencommissie ziet in Stijn een kandidaat die zijn redactieleden veel ruimte geeft waardoor
deze kunnen floreren. De kandidatencommissie hoopt dat Stijn ook een aanjager kan zijn wanneer
het geval het initiatief vanuit de redactie achterblijft. Zijn brede ervaring met het publiceren van
zowel schrift als andere content kunnen zijn redactieleden hierin goed ondersteunen. De
kandidatencommissie vraagt zich wel af of hij, met zijn liefde voor de politieke confrontatie,
gevoeligheden op tijd aanvoelt. De kandidatencommissie heeft er echter vertrouwen in dat zijn
redactie hem hierin zal ondersteunen.

Visiestuk
Op dit congres bespreken we het visiestuk ‘Sociale Media en de Samenleving’ van commissie Privacy &
Technologie. Dit visiestuk vind je als bijlage in de mail die je hebt ontvangen over je
congresaanmelding. Ook kun je het stuk bekijken via onze website.

kandidaatstellingen
zoekcommissie
Op dit congres wordt een nieuwe zoekcommissie aangesteld. Deze commissie wordt door het Landelijk
Bestuur voorgedragen, en door het congres ingestemd. Dit gebeurt per acclamatie, tenzij een
stemgerechtigde een schriftelijke stemming aanvraagt. Voor de zoekcommissie zijn acht plekken
beschikbaar.

Neele boelens
17 jaar, Nijmegen
Beste DWARSers,
Ik ben Neele, 17 jaar en ik woon op dit moment in Nijmegen. Afgelopen jaar heb ik een tussenjaar
gehad, maar aankomend jaar ga ik beginnen met de studies taalwetenschap en bestuurskunde aan
de Universiteit Leiden. Ik hoop dan ook binnenkort te kunnen verhuizen. Inmiddels ben ik al wel een
heel jaar en twee maanden lid van DWARS. Ik voelde me altijd direct thuis bij DWARS en heb me dan
ook in de korte tijd dat ik lid ben, al vol enthousiasme ingezet. Zo ben ik afgelopen jaar voorzitter
geweest van de geweldige afdeling Arnhem-Nijmegen en heb ik tijdens de campagne voor de
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Europese verkiezingen de campagnecommissie versterkt. Het lijkt me leuk om deze lijn voort te
zetten, en dus zou ik graag willen plaatsnemen in de zoekcommissie aankomend jaar. Ik denk dat ik
mijn enthousiasme goed kan inzetten bij het zoeken naar kandidaten voor de RvA en het landelijk
bestuur.
Groetjes, Neele

Hiske de boer
18 jaar, Zoetermeer
Lief DWARS,
Na bijna twee en een half jaar lid te zijn bij DWARS heb ik veel mensen leren kennen. Door mijn
studie ben ik verhuisd vanuit een klein dorpje in Friesland (Eastermar voor de nieuwsgierigen onder
ons) naar Zoetermeer. Hierdoor ken ik naast DWARSers vanuit de afdeling Leiden-Haaglanden ook
DWARSers uit het hoge noorden van het land. Naast het kennen van mensen uit deze afdelingen ben
ik momenteel ook actief bij drie inhoudelijke commissies. Hierdoor denk ik dat ik een goede bijdrage
zou kunnen leveren aan de zoekcie. Dit wil ik graag doen door het talent wat ik zie zo goed mogelijk
te plaatsen binnen onze mooie vereniging.
Naast DWARS heb ik natuurlijk nog een aantal andere dingen die me bezig houden. Zo studeer ik
sinds dit jaar Internationale Politiek in Leiden, ben ik nog vaak in Friesland met vrienden Just Dance
feestjes aan het houden, pingel en zing ik in mijn vrije tijd een beetje op mijn ukelele. Of ik spendeer
mijn vrije tijd op het mooiste Waddeneiland waar ik het paardenmeisje in me naar boven kan halen
tijdens het werken en daarnaast in de avonden met mijn ‘Ameland familie’ gezellig tijd kan
spenderen.
Hopelijk tot snel op het congres!
Hiske

Freija de Hair
18 jaar, Rotterdam
Hi lieve DWARSers,
Ik ben Freija de Hair, dit weekend nog nét 18 jaar en ik kom uit Rotterdam. Je kan me kennen van
een van de vier commissies waar ik bij zit, een demo, of een andere activiteit. Ook ben ik voorzitter
van de commissie Recht & Democratie en redactielid van overDWARS. Verder zet ik me in voor Earth
Strike Nederland en vind ik het leuk om tussen alles door wat vrijwilligerswerk te doen bij
verschillende organisaties. Als het goed is ben ik dit jaar geslaagd voor mijn VWO en kan ik na de
zomervakantie eindelijk gaan beginnen met mijn studie Liberal Arts and Sciences in Utrecht.
Ik ben door het bestuur van DWARS voorgedragen om deel te nemen aan de Zoekcommissie dit jaar.
Dit lijkt me een ontzettend leuke uitdaging. Ik ben zelf nog niet heel erg lang lid, maar zou mezelf
inmiddels zeker een goed geïntegreerde DWARSer noemen: ik ken heel wat oude en nieuwe
DWARSers. En ik hoop natuurlijk vooral dat ik nog heel veel andere DWARSers leer kennen dit jaar,
zodat we de meest geschikte kandidaten kunnen vinden voor de vele functies die er zijn. Ik was al
vaak te vinden bij DWARS, maar je gaat me nu nog meer tegenkomen bij verschillende activiteiten
door het hele land. Ik heb er enorm veel zin in om met de rest van de Zoekcie aan de slag te gaan en
me in te zetten voor ons mooie en inclusieve DWARS.
Liefs, Freija
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Annelijn Rüsing
22 jaar, Leeuwarden
Hallo, mijn naam is Annelijn Rüsing. Nu met mijn 22e jaar ben ik 4 jaar lid van DWARS. Van origine
ben ik een echte Limburgse, vanwege mijn studie ben ik verhuisd. Van het meest zuidelijke puntje
naar het hoge noorden woon ik nu in Leeuwarden. In Leeuwarden studeer in Kust- en
Zeemanagement. Momenteel ben ik Vice-Voorzitter bij de afdeling Fryslân. In mijn vrije tijd ben ik
graag met mijn camera op pad. Ik hoop plaats te mogen nemen in de zoekcommissie. Door mijn
sociale houding ben ik niet bang met iedereen een praatje te maken, zelfs niet dat muurbloempje in
de hoek. Zo hoop ik uit alle hoeken potentiële geschikte kandidaten te kunnen vinden.

Willem van ‘t spijker
22 jaar, Rotterdam
Lieve DWARSers,
Ik ben Willem en op het moment dat ik dit schrijf ben ik nog penningmeester van DWARS. Na
afgelopen twee jaar afdelings- en landelijk bestuurslid van onze vereniging te zijn geweest, zou ik
komend jaar graag nog wat voor DWARS betekenen door die ervaring in te zetten voor de
ZoekCommissie. Ik heb afgelopen jaar als bestuurslid ervaring opgedaan die handig is bij het scouten
naar mensen die zelf actief willen worden bij DWARS, zoals de functielast en de eigenschappen die je
bij een functie binnen DWARS zullen helpen. Tevens denk ik die zaken goed aan in functies bij
DWARS geïnteresseerde leden over te kunnen brengen. Ik heb volgend jaar ruim de tijd om in de
ZoekCommissie te steken en zou graag mijn steentje bij willen blijven dragen voor DWARS.
Willem

Marte vroom
23 jaar, Utrecht
Dag lieve DWARSers,
Mijn naam is Marte Vroom, ik ben 23 jaar en waarschijnlijk ken je me van de afdeling Utrecht, de
actiecommissie en/of DWARS op Weg. Naast dat ik me graag bezighoud met campagne en het
bijwonen van acties, studeer ik met veel plezier Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit
Utrecht, ben ik actief bij UUinActie (medezeggenschapspartij voor de Universiteit Utrecht) en ga ik na
de zomervakantie aan de slag bij de faculteitsraad van Geowetenschappen.
Ik ben door het bestuur van DWARS voorgedragen om deel te nemen aan de zoekcommissie. Het lijkt
me dan ook ontzettend leuk de uitdaging aan te gaan om op zoek te gaan naar geschikte kandidaten
voor de vele functies die er binnen DWARS te vervullen zijn. Je zal me dan ook het komende jaar bij
allerlei DWARSe activiteiten in alle streken van het land zien verschijnen. Ik hoop hiermee een
waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een krachtig, divers en inclusief DWARS.
Liefs, Marte

Benthe van wanrooij
22 jaar, Nijmegen
Lieve DWARSers,
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Afgelopen jaar heb ik met veel plezier en liefde mezelf mogen inzetten als bestuurslid Scholing &
Activiteiten bij DWARS. Daar heb ik veel DWARSers mogen ontmoeten, veel DWARSers met talent.
De ervaring die ik het afgelopen jaar heb opgedaan en de mensen die ik heb ontmoet, hoop ik het
komende jaar te mogen toepassen binnen de ZoekCommissie. Mocht je daarover nog vragen
hebben, stel deze gerust!
Liefs,
Benthe

Myrte van der Zwet
20 jaar, Almere
Lieve DWARSers,
Afgelopen jaar heb ik me met veel liefde in mogen zetten als bestuurslid Campagne & Communicatie
in het Landelijk Bestuur. Hier heb ik ongelofelijk veel nieuwe mensen ontmoet en talentvolle
DWARSers leren kennen. Ik zou het onwijs leuk vinden als ik mijn kennis en kunde binnen DWARS
nog even in zou mogen zetten binnen de Zoekcommissie! DWARS groeit en wordt steeds
professioneler, en daarbij is het belangrijk om gemotiveerde mensen te vinden voor de juiste
functies, en ik ga deze uitdaging graag aan. Mocht je nog vragen hebben, stuur me een mailtje,
berichtje of slide in m’n DMs. Tot op het congres!
Liefs, Myrte

Opdracht zoekcommissie
Het congres geeft de zoekcommissie een opdracht mee. Het bestuur heeft in samenspraak met de
aftredende zoekcommissie de volgende opdracht opgesteld:
Opdracht Zoekcommissie 2019-2020
De zoekcommissie richt zich op de volgende functies binnen DWARS: de bestuursfuncties, de
hoofdredacteur van OverDWARS, de leden van de Raad van Advies, de leden van de Kascommissie en
commissiepresidiumleden. Wanneer daar behoefte aan is kan het bestuur ook gebruik maken van de
kennis van de zoekcommissie bij het zoeken naar geschikte kandidaten voor de functies van
portefeuillehouder, bij het zoeken van deelnemers voor scholingstrajecten en activiteiten waarbij leden
DWARS vertegenwoordigen en tenslotte bij het zoeken van mensen die DWARS vertegenwoordigen in
gremia van andere organisaties.
Voor al deze functies zoekt de zoekcommissie naar mensen die:
- Geïnteresseerd zijn in deze functies binnen DWARS;
- Wellicht geschikt zouden zijn voor deze functies binnen DWARS. Er kan hiervoor gekeken
worden naar kandidaten buiten DWARS die de idealen van DWARS onderschrijven.
De zoekcommissie let bij het zoeken en benaderen van mensen op diversiteit in talent en achtergrond.
De zoekcommissie onderneemt daartoe tenminste de volgende stappen:
-

Het bezoeken van landelijke activiteiten, 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 die zich willen kandideren voor een verkozen functie naar de
Kandidatencommissie, zodat zij van een geschreven advies voor het congres worden voorzien;
Het doorsturen van de leden die geïnteresseerd zijn in een aangestelde functie naar het
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-

desbetreffende landelijk bestuurslid;
Het maken van een zoekboekje waar in informatie te vinden is over de taken van elk
bestuurslid en de hoofdredacteur van OverDWARS;
Het organiseren van een bestuursinteresseavond voor leden die geïnteresseerd zijn in een
bestuursfunctie of in het hoofdredacteurschap van OverDWARS.

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.

moties
Moties kunnen ingediend worden tot 15 juni, 18:00. Hieronder vind je de tot nu toe bekende moties.
Moties die na publicatie van de congresreader ingediend worden zijn te vinden in de dagkrant op het
congres.

Motie 1: Make Politics Great Again
Indieners: Bas Jacobs, Joyce van der Lans, Francien Zwietering, Amber Mekking, Sümeyye van
Schie.
Het DWARS-congres bijeen op 15 en 16 juni 2019, constaterende dat:
Verkiezingscampagnes vaak gevoerd worden met oppervlakkige slogans en lege retoriek.
Overwegende dat:
- Mensen hierdoor niet goed weten waar ze voor stemmen.
- Dit het enthousiasme van mensen voor de politiek niet ten goede komt.
- Wij ervan overtuigd zijn dat we wel degelijk goede inhoudelijke standpunten hebben.
- Het doel van een campagne is om mensen ervan te overtuigen dat onze plannen beter zijn dan
die van andere partijen.
- Alle partijen lege slogans kunnen gebruiken (en dat ook doen), ongeacht wat hun plannen zijn.
- Onze lege slogans hierdoor geen mensen gaan overtuigen die niet toch al enigszins aan onze
kant stonden.
- Wij op de lange termijn graag een links-progressieve meerderheid zouden zien, en niet
tevreden zijn met het wegkapen van zetels bij andere linkse partijen.
Roept toekomstige campagnecommissies in het bijzonder en DWARSers in het algemeen op om
campagne te voeren op (de belangrijkste) standpunten over concreet inhoudelijk beleid dat wij graag
uitgevoerd zouden zien en gaat over tot de orde van de dag.
Advies bestuur: Ontraden.
Er wordt geen campagnecommissie aangesteld omdat er aankomend jaar (waarschijnlijk) geen
verkiezingen zijn. Campagnes kunnen bestaan uit onderdelen waarin de inhoud wordt benadrukt, én
tegelijkertijd ook componenten kunnen hebben die minder inhoudelijk zijn om andere doelgroepen aan
te spreken. Bovendien voeren veel DWARSers al campagne over inhoud, en daarom is er geen
noodzaak voor deze motie.

Motie 2: discussie bevolkingsgroei
Indieners: Bas Jacobs, Minella Haazelager, Joyce van der Lans, Francien Zwietering, Amber
Mekking, Sümeyye van Schie.
Het DWARS-congres bijeen op 15 en 16 juni 2019, constaterende dat:
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-

De wereldbevolking de afgelopen jaren enorm gegroeid is en de verwachting is dat dit nog
wel even zo door zal gaan.
Mensen en vee momenteel samen 96% van alle zoogdieren uitmaken.

Overwegende dat:
- Deze groei niet eeuwig door kan gaan en dus niet duurzaam is.
- Er twee manieren zijn om groei te stabiliseren: een lager geboortecijfer, of een hoger
sterftecijfer.
- Dat laatste aanzienlijk minder prettig is voor alle betrokkenen.
- Niemand in de politiek hier serieus over aan het praten is.
Roept het bestuur en/of relevante commissies op om een interne discussie op gang te brengen over
bevolkingsgroei, zowel in Nederland als wereldwijd, aanvankelijk binnen DWARS en uiteindelijk ook
binnen GroenLinks en gaat over tot de orde van de dag.
Advies bestuur: Oordeel Congres
We willen het congres meegeven dat het voor een bestuur en commissies beperkend kan zijn wanneer
zij een discussie moeten organiseren over een voorbepaald onderwerp. Er zijn namelijk nog veel meer
belangrijke onderwerpen waarover discussie wenselijk is zoals referenda, studiefinanciering, quota, etc.
Daarnaast willen we meegeven dat de rijkste 85 personen evenveel bezitten als de armste
drie miljard van de wereldbevolking (politiek programma, p. 30). Ook is het wereldwijde
geboortecijfer sinds 1964 al gedaald van meer dan 5,0 naar minder dan 2,5. Sinds 1974 is het
geboortecijfer van Nederland flink onder de 2,0 en hebben we nationaal te maken met serieuze
vergrijzingsproblemen.

Motie 3: kerndiscussie
Indieners: Bas Jacobs, Minella Haazelager, Joyce van der Lans, Francien Zwietering, Amber
Mekking, Sümeyye van Schie.
Het DWARS-congres bijeen op 15 en 16 juni 2019, constaterende dat:
- We volgens wetenschappers nog maar een jaar of tien hebben om een klimaatramp te
voorkomen.
- Er momenteel een miljoen diersoorten met uitsterven bedreigd worden.
- Wij in Europa de vieste jongen van de klas zijn, onder andere omdat landen als Frankrijk in het
verleden veel meer ingezet hebben op kernenergie.
- De huidige klimaatplannen vooralsnog niet eens toereikend zijn om de eerste horde van het
compromis van Parijs te halen.
Overwegende dat:
- Kernenergie zo zijn nadelen heeft, maar alle andere duurzame energiebronnen ook.
- We het ons niet kunnen veroorloven om opties bij voorbaat af te schrijven.
- Er veel verwarring en misinformatie bestaat over kernenergie.
Roept het bestuur en/of relevante commissies op om discussie over kernenergie op gang te brengen
binnen DWARS, met echte wetenschappelijke experts (geen commerciële bedrijven of welmenende
activisten) en gaat over tot de orde van de dag.
Advies bestuur: Oordeel aan congres
We willen het congres meegeven dat het voor een bestuur en voor commissies beperkend kan zijn
wanneer zij een discussie moeten organiseren over een voorbepaald onderwerp. Er zijn namelijk nog
veel meer belangrijke onderwerpen waarover discussie wenselijk is zoals referenda, studiefinanciering,
quota, etc.
Daarnaast willen we meegeven dat er geen sprake mag zijn van kernenergie totdat de
problemen rondom kernafval en veiligheid zijn opgelost (politiek programma, p. 17). Een interne
discussie kan geen verandering brengen in dit standpunt. Dat kan alleen via een wijzigingsvoorstel op
het politiek programma of een nieuw programma.
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Motie 4 Schuldvrije seks
Indiener(s) motie: Jens Bosman, Freija de Hair, Ciska Brommer, Sjoerd-Paul Beenders, Maddy
Vangangelt, Bas Mekel, Thomas Duikersloot, Isabeau Jensen, Robin Vis, Robin Rauws, Jesper Bloem, Bas
Blijdorp, Jamie Grover, Marte Vroom.
Constaterende dat:
- De huidige DWARSe condooms niet veganistisch zijn
- Dit het geval is omdat in de huidige condooms caseïne zit, een bijproduct van zuivel dat vaak aan
latex wordt toegevoegd
- Er voldoende veganistische condoomsoorten te verkrijgen zijn
Overwegenede dat:
- Vele DWARSers graag seksuele activiteiten willen verrichten zonder zich zorgen te hoeven maken
over dierenleed en wereldproblematiek;
- Verschillende DWARSers door deze en soortgelijke principes nog maagd zijn, omdat ze geen
veganistische DWARS-condoom hadden
Roept het DWARS-bestuur op om nieuwe condooms aan te schaffen voor DWARS die wel veganistisch
geproduceerd zijn en gaat over tot de orde van de dag.
Motie 5 Financieel halfjaarsverslag
Indiener(s) motie: Oscar Jansen, Neele Boelens, Annemiek Zeelen, Niek Blonk, Sam Lawson, Liam van
Teeseling, Laura van de Beek, Jarno van Straaten, Lykle Maatje, Lucas de Jong, Seth Weezendonk,
Bram Berntsen, Bram Koers, Sander van der Goes, Chris Haan, Paula Geurtzen
Het DWARS congres bijeen op 15 en 16 juni 2019, constaterende dat:
- Er op dit moment alleen financieel verslag wordt gedaan tijdens het zomercongres over het
afgelopen jaar (zo wordt het financieel jaarverslag 2018 op het zomercongres van 2019
gepresenteerd)
- Er tijdens het wintercongres hiervoor al wel een begroting aan de leden is voorgelegd voor het
komende jaar (Zo is de begroting van 2019 op het wintercongres van 2018 gepresenteerd)
- De kascommissie op dit moment al elk half jaar verslag brengt op het congres
Overwegende dat:
- Het op dit moment voor leden lastig is om de penningmeester goed te controleren als er maar één
keer per jaar financiële resultaten worden gepresenteerd
- De landelijke begroting op dit moment aan het congres wordt voorgelegd zonder dat de meest
recente cijfers worden verschaft waarop deze begroting is gebaseerd
Roept het landelijk bestuur op om op het wintercongres een financieel halfjaarsverslag te presenteren
en gaat over tot de orde van de dag.
Motie 6 Gedraag je!
Indieners: Isabel Bos
Constaterende dat:
- Er op het wintercongres van 2017 te Den Haag een gedragscode is aangenomen
Overwegenede dat:
- Het belangrijk is om binnen DWARS het gesprek over veiligheid, respect en integriteit levend te houden
- Actualiteiten of veranderende omstandigheden ertoe zouden kunnen leiden dat er wijzigingen nodig zijn
aan de gedragscode
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Roept het bestuur en de leden op om na te denken over een manier waarop de gedragscode meer tot een
'levend document' gemaakt kan worden, dat op de nodige momenten tegen het licht gehouden en geactualiseerd
kan worden en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 7 Inzage declaraties
Indiener(s) motie: Freija de Hair, Jens Bosman, Chris Smits, Casey Kuilman, Thomas Duikersloot, Marte
Vroom, Robin Rauws, Sjoerd-Paul Beenders, Marijn Snijders, Casey Disco, Miki Koning, Jamie Grover
Het DWARS congres bijeen op 15 en 16 juni 2019, constaterende dat:
- Ingediende declaratieaanvragen op dit moment niet (meer) kunnen worden ingezien
Overwegende dat:
- DWARSers hierdoor niet kunnen zien voor welke kosten ze al een declaratieformulier hebben
ingevuld
- Het hierdoor moeilijk is om overzicht te krijgen over aangevraagde declaraties
- Het voorgaande zorgt voor problemen bij het indienen van nieuwe declaratieaanvragen, daar dit
kan leiden tot overlappende declaratieaanvragen
- Dit de drempel verhoogt voor het aanvragen van declaraties
Roept het bestuur op de mogelijkheden tot het meer inzicht geven in declaraties van leden
(bijvoorbeeld door weer een bevestigingsmail met daarin een weergave van het ingevulde
declaratieformulier) te onderzoeken en gaat over tot de orde van de dag.
Motie 8 social media voor gebieden zonder afdeling
Indieners: Elte Hillekens, Wester Coenraads, Arianne Sikken, Bram Tànczos, Eva Kruithof, Siebren
Huitema, John Geurts, Janno Rook, Andrea Gacevic, Remi Reuvekamp, Anke van Dijk, Rob
Constaterende dat:
- Niet in elk gebied van Nederland een DWARS-afdeling is
- Afdelingen commissies kunnen oprichten die zich op deze gebieden richten
- Gebieden zonder volwaardige afdeling geen social media mogen hebben
Overwegenede dat:
- Commissies gericht op deze gebieden social media kunnen gebruiken om het aantal DWARS-leden in
hun gebied te laten groeien, hun zichtbaarheid te vergroten en om bestaande leden te activeren
Roept het bestuur op om commissies met een gebied zonder afdeling als doelgroep de mogelijkheid te
geven social media accounts voor deze gebieden te beginnen en gaat over tot de orde van de dag.
Motie 9 echte inclusiviteit 1
Indieners: Elte Hillekens, Wester Coenraads, Harm Verbeek, John Geurts, Arianne Sikken, Louana van
Nistelrooij, Jarno van Straaten, Anke van Dijk, Bram Tànczos, Remi Reuvekamp
Constaterende dat:
- Op dit congres op basis van geslacht wordt geturfd wie aan het woord is
- Deze geslachtsbepaling op basis van naam en uiterlijk wordt gedaan
- Iemand’s gender-identiteit niet altijd te bepalen is op basis van naam en uiterlijk
Overwegenede dat:
- DWARS erg veel waarde hecht aan inclusiviteit
- Het waardevol is om op het congres een diverse groep sprekers aan het woord te laten
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Roept de organisatoren van het volgende congres op om na te denken over een inclusievere manier
om gender-identiteit te bepalen op het congres, bijvoorbeeld door mensen naar hun persoonlijk
voornaamwoorden te vragen bij aanmelding en gaat over tot de orde van de dag.
Motie 10 echte inclusiviteit 2
Indieners: Elte Hillekens, Wester Coenraads, Louana van Nistelrooij, Harm Verbeek, John Geurts,
Arianne Sikken, Anke van Dijk, Jeroen Hut
Constaterende dat:
- Op dit congres op basis van geslacht wordt geturfd wie aan het woord is
- Er ook andere vormen van inclusiviteit zijn
Overwegenede dat:
- DWARS erg veel waarde hecht aan alle vormen van inclusiviteit
- Het waardevol is om op het congres een diverse groep sprekers aan het woord te laten
Roept de organisatoren van het volgende congres op om ook andere vormen van inclusiviteit mee te
nemen bij het congres, zoals migratie-achtergrond, opleidingsniveau, geografische diversiteit en
andere vormen van diversiteit en gaat over tot de orde van de dag.
Motie 11 studieplekje
Indieners: Marte Vroom, Maddy Vangangelt, Chris Smits, Jens Albers, Tim van de Meulengraaf, Pim
Zwarteveen, Huug Roosjen, Seth Wezendonk, Frank Lemmers, Luuk Voncken en anderen
Constaterende dat:
- er DWARSers zijn met studiestress (#stressgeneratie) en moeten studeren tijdens het congres omdat ze
deadlines en/of tentamens hebben na het congres
Overwegenede dat:
- er bij het congres momenteel geen rustige plekken zijn en geen stoelen en tafels waar je op een
normale manier aan kan zitten om te kunnen studeren voor de DWARSers die daar behoefte aan
hebben
Roept de congrescommissie op om bij de volgende congressen een studieplekje te creëren en gaat
over tot de orde van de dag.
Motie 12 klimaatcrisis
Indieners: Emma den Brok, Marte Vroom, Marijn Snijders, Koen van Egmond, Tim van de Meulengraaf,
Bas Mekel, Frank Lemmers, Olaf Slomp, Hessel Hoekstra, Misha van Schendel, Martijn Staal
Constaterende dat:
- De aarde nu echt goed naar de tyfus gaat
Overwegenede dat:
- Taalgebruik ontzettend belangrijk is bij het framen van het politiek debat
Roept DWARS op om in haar publieke uitingen te spreken over een "klimaatcrisis" i.p.v.
klimaatverandering, en van een "massa-uitsterving" i.p.v. het verlies van biodiversiteit en gaat over tot
de orde van de dag.

Motie 13 website-statistieken
Indieners: Wester Coenraads, Elte Hillekens, Anke van Dijk, Bram Tànczos, John Geurts, Harm Verbeek,
Remi Reuvekamp, Louana van Nistelrooij, Jeroen Hut

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2019 | 15 en 16 juni, Maastricht

61

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Constaterende dat:
- Het voor afdelingen momenteel onmogelijk is om te zien hoe veel mensen hun website bezoeken
Overwegenede dat:
- Website-statistieken helpen bij het inschatten van interesse in activiteiten en nieuwsberichten
Roept het bestuur op om het mogelijk te maken voor afdelingsbestuurders om statistieken in te zien
over het aantal keer dat hun pagina’s zijn bezocht en gaat over tot de orde van de dag.
Motie 14 Eischt Duitschen Grond
Indiener(s) motie: Jens Bosman, Jarno van Straaten
Het DWARS congres bijeen op 15 en 16 juni 2019, constaterende dat:
- Het onrecht dat het Neerlands volk door den Duitschers is aangedaan vergeldt zulle worden;
- Plaatsnamen als Kleve, Osnabrück en Gelsenkirchen inferieur zijn aan Kleef, Osnabrugge en
Geelkerken;
- Frits Bakker-Schut eenen deskundig planoloog was, alsmeede eenen zeer vaardig ende intellectueel
sujet
Overwegende dat:
- Annexatie van land kan leiden tot één federaal Europa;
- Nederlanders van nature erg goed zijn in het extra toe-eigenen van land
- Het niet in werking laten treden van het Bakker Schut-plan een tsjevenstreek van kabinet-Beel I was,
- We dan de mogelijkheid krijgen om de kern- en bruinkoolcentrales in het Roergebied te ontmantelen
Roept het DWARS-bestuur op om in navolging van het Bakker Schut-plan den Duitschen grond op te
eisen die ons toebehoort, teneinde de Nederlandse grens aan den Wezer komen zal, en gaat over tot
de orde van de dag.
Motie 15 geen heineken op DWARS borrels
Indiener(s) motie: Luuk Voncken, Isabel 'bierkoningin' Bos, Olaf Slomp, Sinyuan Zhu, Tim van den
Meulengraaf, Freija de Hair, Janno Rook, Karlijn Sol, Pim Zwarteveen, Frank Lemmers, Sjoerd-Paul
Beenders, Jamie Grover
Constaterende dat:
- Er vele soorten bier zijn op de Nederlandse markt,
- Heineken niet duurzaam gebrouwen wordt.
Overwegenede dat:
- Heineken als bier beschouwen eigenlijk al te ver is,
- Er voor vergelijkbare kosten beter bier ingekocht kan worden
Roept het bestuur van DWARS, GroenLinkse Jongeren op om op activiteiten waar zij zelf
verantwoordelijk zijn voor de inkoop van drank geen Heineken meer te serveren en gaat over tot de
orde van de dag.
Motie 16 verenigingsslaaf stijn rombouts
Indiener(s) motie: Miki Koning, Alina Bijl, Sjoerd-Paul Beenders, Frank Lemmers, Jens Bosman, Maddy
Vangangelt, Anna-Robin Hogendoorn Streef, Robin Rauws, Sabine Scharwachter
Constaterende dat:
- Klusjes als koken en afwassen vervelend zijn, maar oplossingen als eten afhalen veel duurder
zijn en een groot beslag zouden doen op ofwel het DWARS-budget ofwel de portemonnee
van actieve leden
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-

DWARSers langharig werkschuw tuig met weinig geld zijn

Overwegenede dat:
- Stijn Rombouts ontzettend goed vegan pannenkoeken kan bakken
Roept het nieuwe bestuur op om het volgende voorstel op hun eerste vergadering te overwegen: De
onderhoudskosten van Stijn Rombouts’ bestaan op aarde te sponsoren voor 1200 euro per maand in
ruil voor DWARS-Verenigingsslaaf zijn, koken, klusjes en alle andere formaliteiten te doen, en dit
totaalpakket te voltooien met een strik om zijn hoofd voor extra effect en een prijskaartje om zijn nek
en Stijn Rombouts hun beslissing binnen 30 werkdagen per beschreven pannenkoek mede te delen en
gaat over tot de orde van de dag.
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