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Kies voor een bestuursjaar bij DWARS! 
We kiezen dit jaar op 13 en 14 juni tijdens het zomercongres weer een nieuw bestuur en 
hoofdredacteur van OverDWARS. Daarom zijn wij op zoek naar enthousiaste leden die zich 
een jaar lang willen onderdompelen in groene, linkse en vrijzinnige politiek. In dit jaar krijg je 
de kans om je politieke, bestuurlijke en organisatorische vaardigheden verder te ontwikkelen 
en je hebt gegarandeerd een hele leuke en gezellige tijd! Je bent gemotiveerd om DWARS 
weer een stapje verder te brengen en je voelt je betrokken bij politieke kwesties in binnen- én 
buitenland! Daarnaast is er nog genoeg tijd voor de vele leuke feestjes en borrels die DWARS 
kenmerken. 

Solliciteren 
Enthousiast geworden? Kijk voor meer informatie over de vacatures op 
www.dwars.org/vacatures. Stuur je sollicitatie met cv en motivatie vóór 22 maart 2020 naar 
kandidatencommissie@dwars.org.  

Vragen 
Ben je enthousiast geworden maar vraag je je af: kan ik dit wel? Is dit wel iets voor mij? Wat 
houdt zo’n bestuursjaar precies in? Daarvoor dient dit informatieboekje! Om je een beter 
beeld te geven van wat een bestuursfunctie en het hoofdredacteurschap bij DWARS in praktijk 
inhoudt, zodat je niet alleen de vacatures op de site hebt als informatiebron. We hebben de 
huidige bestuursleden en hoofdredacteur gevraagd om iets meer te vertellen over hun functie 
en hun werkzaamheden bij DWARS. Mocht je na het lezen van dit boekje nog vragen hebben 
over wat een bestuursfunctie van DWARS inhoudt, hoe de sollicitatieprocedure er precies 
uitziet, hoe het bestuur wordt verkozen of heb je andere gerelateerde vragen? Neem dan 
vooral contact op met de Zoekcommissie (zoekcommissie@dwars.org of zie hieronder de 
individuele leden). Wij beantwoorden met alle liefde je vragen! 

 

Lieve groetjes, De Zoekcie 2019-2020 

 

Benthe van Wanrooij (voorzitter): Benthevanwanrooij@gmail.com  
Neele Boelens: Neeleboelens@hotmail.com 
Marte Vroom: Mm_vroom@protonmail.com 
Freija de Hair: Freijadehair@hotmail.com 
Willem van ’t Spijker: Willemvantspijker@hotmail.com  
Hiske Scholtens: Hiske-de-boer@hotmail.com  
Myrte van der Zwet: Myrte.vander.zwet@live.nl  
Annelijn Rusing: A.e.m.rusing@gmail.com  

 

Contactgegevens Landelijk Bestuur 2019-2020 

Voorzitter - Wouter Ubbink: Wouter@dwars.org 
Secretaris – Lotte Meerhoff: Secretaris@dwars.org 
Penningmeester – Oscar Jansen: Penningmeester@dwars.org  
Politiek Secretaris – Ahmet Kargin: Ahmet@dwars.org  
Internationaal Secretaris – Miriam Shaw: Miriam@dwars.org  
Scholing & Activiteiten – Joëlle Canisius: Joelle@dwars.org  
Organisatie & Leden – Casey Disco: Casey@dwars.org  
Campagne & Communicatie – Pim van der Werff: Pim@dwars.org  
Hoofdredacteur OverDWARS - Hessel Hoekstra: Heshoek@xs4all.nl 
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Voorzitter zijn van DWARS is een eer en een 
uitdaging. Je bent het gezicht van de nieuwe 
generatie GroenLinksers en je geeft leiding 
aan één van de actiefste 
jongerenorganisaties van het land. 
Daarvoor is het van belang om te 
beschikken over enthousiasme, sociale en 
communicatieve vaardigheden, strategisch 
inzicht, besluitvaardigheid, empathie en 
visie. Geen druk verder. 

Een van je belangrijkste taken is het leiding 
geven aan het bestuur. Je bent betrokken bij 
de bezigheden van de zeven andere 
bestuursleden en houdt het groepsproces in 
de gaten. Dat kan op allerlei manieren, 
bijvoorbeeld door iemand extra vertrouwen 
mee te geven of door een gesprek te voeren 
over een conflict. Je organiseert 
bestuursweekenden en voert 
voortgangsgesprekken. Ook leid je de 
bestuursvergaderingen, waar je samen 
beslissingen maakt over allerlei zaken 
binnen DWARS. Jij houdt hier orde, zorgt 
dat iedereen het woord krijgt en hakt 
knopen door. 

Je staat als voorzitter midden in de 
vereniging en houdt overzicht over de lange 
termijn. Je bent betrokken bij alle zaken die 
echt van belang zijn voor DWARS, dus je 
moet hoofdzaken van bijzaken kunnen 
onderscheiden. Je moet niet op je mond zijn 
gevallen en benaderbaar zijn voor leden. 

Ook representeer je DWARS in de media en 
bij andere organisaties. In de buitenwereld 
sta je de ene dag te debatteren in een klein 
zaaltje, de andere dag ben je op nationale 
televisie en de volgende dag sta je met een 
megafoon actieleuzen te roepen. Om dat 
goed te doen, moet je als geen ander weten 
waar DWARS voor staat en dat op een 
begrijpelijke, bevlogen manier over kunnen 
brengen aan welk publiek dan ook. 

Je politieke vaardigheden komen onder 
andere van pas bij het contact met 
GroenLinks. Elke dinsdagochtend neem je 

deel aan de fractievergadering van 
GroenLinks in de Tweede Kamer en eens in 
de drie weken zit je bij de vergadering van 
het partijbestuur. Goede banden met de 
fractie en het partijbestuur kunnen helpen 
met invloed uitoefenen op de partij. 
Daarvoor heb je een kritische en 
constructieve houding, zodat DWARS luis in 
de pels blijft van de moederpartij. Ook heb 
je regelmatig contact met andere (politieke) 
jongerenorganisaties. Je houdt goed in de 
gaten wat de meerwaarde voor DWARS is 
om samen te werken en zorgt dat de 
vereniging het meeste uit de samenwerking 
haalt. 

Het voorzitterschap is een unieke ervaring. 
Je bouwt aan een sterke en gezellige 
vereniging en bent de eerste persoon die de 
DWARSe idealen en standpunten uitdraagt. 
Dat biedt een geweldige kans om impact te 
maken en om jezelf te ontwikkelen, in een 
even gedreven team. Laat die kans niet 
glippen! 
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Hou jij van regelen, werk je graag 
nauwkeurig en wil je DWARS van top tot 
teen leren kennen? Solliciteer dan voor 
secretaris en ga een jaar tegemoet waarin 
je ontzettend veel gaat leren, waarin je 
gezelligheid gaat beleven met je bestuur en 
waarin je je ook nog met politiek mag 
bezighouden! 
 
Als secretaris ben je de sleutel tot de 
informatievoorziening tussen leden en 
bestuur. Je maakt elke week de notulen van 
bestuursvergaderingen, zowel voor het 
bestuur en de raad van advies als voor de 
leden. Elke twee weken maak je de 
nieuwsbrief. Verder onderhoud je het 
contact met de raad van advies, de 
kandidatencommissie en de zoekcommissie. 
 
Samen met de medewerker van DWARS 
ben jij verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie. De medewerker zorgt 
ervoor dat alle nieuwe leden worden 
ingeschreven en neemt je daarmee veel 
werk uit handen. Jij stuurt de medewerker 
aan en ziet er op toe dat alles goed 
verloopt. Het is jouw taak om de digitale 
veiligheid en privacy van de leden te 
waarborgen. Je zorgt er dus ook voor dat 
afdelingssecretarissen, commissies en je 
bestuursgenootjes weten hoe zij het beste 
met persoonsgegevens kunnen omgaan en 
controleert of dit goed gaat. Daarnaast 
beheer je de website, de mailaccounts en 
zorg je dat alle DWARSers met een functie 
hun weg weten te vinden binnen Slack (ons 
communicatieplatform). 
 
De grootste en meest uitdagende taak van 
de secretaris is de organisatie van de 
congressen van DWARS. Samen met de 
congrescommissie regel je de locaties, 
sprekers en verdere invulling van het 
congres. Jij houdt het overzicht en weet 
precies wanneer wat moet gebeuren. 
Gelukkig ben je ook hoeder van het HR 
(huishoudelijk reglement) en de statuten  
 

waar veel data instaan. Zo houd je je 
bestuursgenoten op de hoogte van wanneer 
bepaalde deadlines zijn. Hierbij zorg je dat 
leden en de mensen die zich moeten 
verantwoorden op het congres op de 
hoogte zijn van alle informatie. Het 
neerzetten van een congres is een 
geweldige ervaring waar je super veel van 
leert.  
 
Voor de functie van secretaris heb je iedere 
week vaste deadlines, veel kleine taken en 
weet je waar je op de korte en lange termijn 
aan toe bent. Dit maakt het een fijne, 
gestructureerde functie. De meeste van je 
taken zijn niet direct zichtbaar voor 
anderen, maar cruciaal voor een ijzersterke 
organisatie.  
 
Voor vragen over deze leuke functie kan je 
altijd contact met me opnemen. Ik praat 
graag met je over een eventueel 
bestuursjaar bij DWARS! 
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De penningmeester van DWARS is 
onmisbaar voor de vereniging. Je bent 
betrokken bij alles wat het bestuur en de 
vereniging doen en hebt daarom ook op 
alles inspraak. Hoewel het grootste deel van 
je werk achter de schermen plaatsvindt is het 
erg belangrijk. 
 
Je bent als penningmeester primair 
verantwoordelijk voor de financiën van 
DWARS. Het gaat vaak om grote 
bedragen, dus er wordt veel 
verantwoordelijkheid van je gevraagd. Het 
is belangrijk dat je goed overzicht kan 
houden, en daarnaast komt het van pas als 
je goed met getallen bent. 
 
Het grootste deel van wat je als 
penningmeester van DWARS doet is een 
vast aantal taken. Je behandelt wekelijks de 
binnengekomen declaraties en facturen, 
houdt de verschillende begrotingsposten in 
de gaten en je overlegt met je 
medebestuursleden, 
afdelingspenningmeesters en de financiële 
afdeling van GroenLinks. 
 
Je maakt al vrij vroeg in je bestuurstermijn in 
overleg met de rest van het bestuur een 
begroting voor het volgende kalenderjaar, 
waarin je uiteenzet waar de vereniging 
haar geld aan uit zal geven. Als 
pandbeheerder ben je verantwoordelijk 
voor de communicatie met GroenLinks over 
de huisvesting. Ook heb je contact met 
instanties als de bank en de accountant. 
 
Verder houd je je ook nog bezig met 
wisselende projecten. Soms verschijnen er 
opeens problemen waarbij jij 
verantwoordelijk bent voor een oplossing, 
maar je hebt ook de ruimte om zelf 
organisatorische of inhoudelijke plannen te 
maken. Ik heb bijvoorbeeld gewerkt aan de 
verhuizing en aan nieuwe financiële 
afspraken met GroenLinks. Verder help je 
als algemeen bestuurslid uiteraard ook mee  
 

 
aan veel evenementen, en ondersteun je 
soms andere bestuursleden bij hun taken. Zo 
help je de bijvoorbeeld de secretaris in de 
congrescommissie.  
 
Uiteraard is het ook gewoon leuk om een 
jaar met zeven andere, extreem 
gemotiveerde mensen het bestuur van onze 
vereniging te vormen. Je creëert 
herinneringen, hebt plezier met elkaar en 
hebt in het algemeen gewoon een jaar lang 
een hele fijne tijd. 
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De Politiek Secretaris ziet DWARS als een 
groep mensen met velerlei inhoudelijke 
kennis en meningen, en die zelf middenin dit 
politieke netwerk zit. Het is belangrijk dat je 
goed weet waar DWARS voor staat en dat 
je je bewust bent van de verschillende 
perspectieven die DWARS rijk is. Op die 
manier kan je de voorzitter, of andere 
personen die dat nodig hebben, helpen met 
inhoudelijke voorbereiding. Je houdt de 
politieke actualiteit goed in de gaten en 
weet wat er speelt in de Tweede Kamer. Je 
kan de DWARSe visie uitstekend in woorden 
vatten en begrijpt de nuances van politieke 
moties en wijzigingsvoorstellen. 
 
Als politiek secretaris ben je 
verantwoordelijk voor het coördineren van 
de negen inhoudelijke commissies die 
DWARS rijk is. Dit is een hele klus: je moet 
geregeld sollicitaties verwerken, mensen 
inwerken, op de hoogte blijven van waar de 
commissies mee bezig zijn en hun 
ondersteunen. Ook ben je voorzitter van het 
Politiek Overleg, dat elke zes weken bij 
elkaar komt om de belangrijkste 
inhoudelijke zaken binnen DWARS te 
bespreken. Ten slotte begeleid je de 
portefeuillehouders, die DWARS 
vertegenwoordigen in contact met andere 
politieke jongerenorganisaties (PJO’s). 
 
Verder houd je zelf ook contact met andere 
(politieke) organisaties, waaronder de 
PJO’s. Daarin ben je ook verantwoordelijk 
voor een deel van de organisatie van het 
PJO-parlement, waar jongeren van alle 
partijen met elkaar in debat gaan in de 
Tweede Kamer. Samen met het bestuurslid 
Scholing en Activiteiten organiseer je het 
jaarlijkse symposium: een dag vol lezingen 
en andere activiteiten die te maken hebben 
met één thema. Het meeste contact heb je 
echter met de Voorzitter en het bestuurslid 
Campagne en Communicatie waarmee je 
samen de politieke driehoek vormt. Samen 
werk je de politieke lijnen van DWARS uit,  
 

 
bereid je debatten voor en schrijf je 
speeches en opiniestukken. 
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De Internationaal Secretaris onderhoudt de 

contacten met de Federation of Young 

European Greens (FYEG), met onze jonge 

collega’s in andere landen, met de 

GroenLinksfractie in het Europees Parlement 

en met de Global Young Greens (GYG). Je 

reist door Europa om op bezoek te gaan bij 

andere Jonge Groenen-organisaties en 

ontvangt je collega’s ook hier. Je bent dus 

bezig met het verspreiden van onze idealen 

over de grens én komt met inspiratie terug 

voor DWARS. 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het 

organiseren van internationale activiteiten 

en reizen. Jaarlijks is er een buitenlandse 

reis en een reis naar het Europees 

Parlement. Voor zowel de buitenlandse reis 

als voor internationale activiteiten kan je 

ondersteund worden door de ReisCommissie 

en door de Internationale Activiteiten 

Commissie (IACO). Ook let je op 

internationale ontwikkelingen en grijp je in 

als het belang van DWARS daar 

vertegenwoordigd moet worden. 

Tevens stimuleer je dat leden internationaal 

actief worden en zich bijvoorbeeld 

aansluiten bij FYEG of GYG en zorg je 

ervoor dat ook internationale studenten hun 

plek kunnen vinden bij DWARS. Je hebt veel 

vrijheid om te kiezen bij welke FYEG-

projecten je bijvoorbeeld aansluit, welke 

reizen je dit jaar wilt organiseren, of dat je 

wilt bijdragen aan internationale scholing 

binnen DWARS. 

De post Internationaal Secretaris is een 

organisatorische post waarbij inhoudelijke 

kennis en gevoel voor internationale politiek 

een vereiste is. Vergeet niet dat je ook 

algemeen bestuurslid bent en dus ook veel 

tijd kwijt bent aan je algemene 

bestuurstaken. Houd rekening met een 

onregelmatige tijdsinvestering; de ene week 

kan het nog geen 10 uur zijn, de twee weken 

erop is het opeens fulltime. Al met al is het 

een zeer uitdagende functie met veel 

vrijheid, en vooral veel passie. 
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Het bestuurslid Scholing & Activiteiten is 

binnen DWARS verantwoordelijk voor de 

scholing van de leden en het organiseren 

van leuke activiteiten. Dit maakt de 

bestuurspost een interne post: je bent veel 

bezig met de leden. Het is dan ook 

belangrijk dat je het leuk vindt om veel met 

DWARSers om te gaan; voor jou is een 

moment alleen eerder uitzondering dan 

regel! 

Het allerbelangrijkste van deze post is 

echter dat je het leuk vindt om te 

organiseren! Locaties mailen, bellen met 

trainers, het regelen van catering: alles wat 

er bij een evenement aanwezig moet zijn, 

regel jij. Het is dan ook handig om 

stressbestendig te zijn: er gaat nog wel eens 

iets mis en vaak ben jij verantwoordelijk om 

dit op te vangen. Gelukkig heb jij hierbij 

hulp van je mede-bestuursleden en twee 

organisatorische commissies: de Bijzondere 

Activiteitencommissie (BACo) en 

Scholingscommissie (SchoCo). 

Deze organisatorische commissies vallen 

onder jouw verantwoordelijkheid, samen 

met de voorzitters zorg je ervoor dat de 

commissies goed lopen en dat jullie samen 

leuke activiteiten kunnen organiseren. 

Goede communicatie is essentieel, maar de 

commissies zijn onwijs gezellig en je kunt er 

veel hulp, enthousiasme en leuke ideeën uit 

halen! Ook de DWARS Academy valt onder 

jouw post, dit is de trainerspool van DWARS. 

De bestuurspost Scholing & Activiteiten is 

een van de meest tijdsintensieve en volle 

posten binnen het bestuur. Zo moet je er 

rekening mee houden dat je veel avonden 

en zaterdagen op het pand bent. Alhoewel 

er 20 uur per week voor de functie staat, 

mag je ervan uit gaan dat hier gemiddeld 

zo’n 10 uur per week bovenop komt. 

Gelukkig kun je deze tijd goed zelf indelen 

en kun je bijvoorbeeld, buiten activiteiten 

om, veel vanuit huis werken. 

Doordat de bestuurspost druk is, heb je iets 

minder ruimte om aan te sluiten bij overige 

projecten. Toch is er nog voldoende vrijheid 

om jouw draai te geven aan deze post en 

ga je een geweldige tijd hebben in het 

bestuur: binnen de organisatie is jouw functie 

zichtbaar en krijg je veel waardering van 

leden! 
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Als bestuurslid Organisatie en Leden ben je 

verantwoordelijk voor het werven, binden 

en activeren van leden. Dat doe je op 

landelijk niveau, maar daarnaast 

ondersteun je de lokale afdelingen van 

DWARS hierin. 

Ook ben je verantwoordelijk voor het 

landelijk beleid voor afdelingen. 

Bijvoorbeeld door het organiseren van het 

voorzittersoverleg. In dit overleg bespreken 

afdelingen met elkaar en met jou 

onderwerpen waar zij advies over zouden 

willen of breng je zelf onderwerpen in om 

over te praten. Ook organiseer je het 

afdelingenweekend, waar de 

afdelingsbestuurders verschillende 

trainingen krijgen om hun werkzaamheden 

te ondersteunen. 

Verder ben je bezig met alles wat met 

nieuwe leden te maken heeft. Je organiseert 

bijvoorbeeld nieuwe ledenavonden om 

nieuwe leden of mensen met interesse voor 

DWARS te leren wat DWARS is en doet. 

Ook zorg je op zo’n avond voor de binding 

van leden aan de organisatie. 

Daarnaast regel je de promotie en de 

werving van DWARS. Dit coördineer je 

onder andere tijdens de zomertour, waarbij 

DWARS op verschillende plekken in 

Nederland staat om nieuwe leden te 

werven. Verder beheer je de webshop van 

DWARS, waarvoor je ook leuke goodies 

mag verzinnen en ontwerpen. 

Een belangrijk onderdeel van de 

bestuursfunctie Organisatie en Leden is 

zorgen voor inclusiviteit binnen DWARS. 

Iedereen moet zich prettig en welkom voelen 

bij DWARS. Het is daarom van belang dat 

er beleid wordt gemaakt op diversiteit en 

inclusiviteit, en dat je oplet dat dit wordt 

uitgevoerd.  

 

 

Als bestuurslid Organisatie en Leden ben je 

dus met een heleboel verschillende 

onderdelen van DWARS bezig. Dit maakt 

de functie ontzettend leuk om te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwars 

 
Als bestuurslid Campagne & Communicatie 
ben jij verantwoordelijk voor wat DWARS 
naar buiten uitstraalt. Je onderhoudt de 
sociale mediakanalen van DWARS, promoot 
evenementen en acties en bedenkt vette 
campagnes om maatschappelijke 
verandering en aandacht voor DWARS te 
krijgen. Ook ben je verantwoordelijk voor 
contact met de pers: je stuurt bijvoorbeeld 
persberichten uit om de media op de hoogte 
te stellen van jullie bezigheden. Je bent 
vooral bezig met vorm: hoe komt dit over? 
Hoe straalt dit af op DWARS? Het is een van 
de meest zichtbare functies. De duizenden 
volgers die DWARS heeft op Facebook, 
Twitter en Instagram (en natuurlijk onze 
websitebezoekers) zien wat jij schrijft en 
maakt: hoe mensen DWARS zien ligt voor 
een groot deel in jouw handen. 
  
Komend jaar ligt er een mooie uitdaging 
klaar voor het bestuurslid Campagne & 
Communicatie: in jouw bestuursjaar zijn er 
Tweede Kamerverkiezingen! Samen met de 
Campagne Commissie ga je aan de slag om 
de meest DWARSe GroenLinks kandidaten 
te promoten en jongeren te motiveren te 
gaan stemmen. In de campagne probeer je 
de groene, rode en paarse standpunten van 
DWARS over te brengen aan de kiezer. 
Samen met het bestuur maak je beslissingen 
over de termijn en beschikbare middelen 
voor je campagne; organisatorische 
vaardigheden zijn hierin dus een pre.   
 
Daarnaast zul je een groot deel van je tijd 
bezig zijn met content creëren voor op de 
social media-kanalen en de website van 
DWARS. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
promotie van evenementen, maar ook 
interessante stellingen of ludieke content om 
de aandacht van jongeren te trekken. Bij 
zowel de themacampagnes als sociale 
media is het essentieel om voeling te hebben 
met je doelgroep. Wat slaat aan bij de 
jongeren die jij wilt bereiken? Een goed 
besef van sociale media, jouw doelgroep en 
de mogelijkheden hierin is heel belangrijk.  
 

 
Ook zul je antwoorden moeten formuleren 
op actualiteit. Bij actuele gebeurtenissen zul 
je moeten inschatten hoeveel aandacht er 
hieraan besteed moet worden. Is een tweet 
voldoende, of zie je een kans om een vette 
actie op te zetten? Strategisch denken, een 
goed besef hebben van het (sociale) 
medialandschap en de vaardigheden om 
onze boodschap zo goed mogelijk over te 
brengen zijn van groot belang. 
 
Bestuurslid Campagne & Communicatie is 
dus een functie waarin je al je creativiteit en 
strategisch vermogen in kwijt kunt. Je 
ontwikkelt jezelf op organisatorisch en 
creatief vlak, en elke dag brengt wel iets 
nieuws. Campagne & Communicatie is 
uitdagend, maar daardoor zeker niet 
minder leuk. 
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De vicevoorzitter kan de voorzitter 
ondersteunen wanneer nodig: zowel op 
politiek als op organisatorisch vlak. Dat 
betekent ook dat je soms allerlei soorten 
taken moet overnemen, wanneer de 
voorzitter niet kan of een te volle agenda 
heeft. Ook een voorzitter heeft soms iemand 
nodig om te sparren over nieuwe ideeën of 
om te evalueren hoe iets ging: ook dan kom 
jij in het plaatje. De tijdsinvestering is 
variabel en daarmee een interessante 
uitdaging bovenop je bestuurspost. 
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Heb jij overal een mening over? Ben jij vlot 
met de pen? Spreekt redactiewerk je aan? 
Vind jij het leuk om een enthousiast 
redactieteam aan te sturen? Dan is de 
functie van hoofdredacteur misschien wel 
iets voor jou. 
 
Als hoofdredacteur ben je 
eindverantwoordelijk voor alles wat 
OverDWARS publiceert. Je zorgt ervoor 
dat er regelmatig artikelen worden 
gepubliceerd, dat dat aanbod gevarieerd 
is, je waarborgt de kwaliteit hiervan en 
bewaakt de planning. Gelukkig doe je dit 
niet alleen, want je wordt bijgestaan door 
een creatieve en enthousiaste redactie. Hoe 
OverDWARS eruit komt te zien bepaal jij 
samen met je redacteurs. 
 
Voor de functie van hoofdredacteur is enige 
ervaring met redactiewerk (het liefste 
OverDWARS) zeker een pre. Ook is het fijn 
als je goed kunt plannen, helder 
communiceert richting het bestuur en de 
redactie en kritisch naar artikelen kunt 
kijken. 
 
Mocht dit je wat lijken, schroom dan niet om 
mij aan te spreken. Ook als je nog verdere 
vragen hebt, kun je me altijd bereiken via 
de mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


