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Tweeduizendnegentien was een mooi jaar voor DWARS. We hebben ook dit jaar weer tal 
van gezellige en politieke activiteiten georganiseerd. Ook hebben we twee belangrijke 
campagnes succesvol afgerond, namelijk de campagnes voor  de verkiezingen van de 
Provinciale Staten en het Europees Parlement. We hebben voorbereidingen getroffen 
voor nieuwe huisvesting en een nieuw politiek programma. In dit jaarverslag kun je nog 
veel meer lezen over wat DWARS wel en niet heeft gedaan in 2019. We wensen je veel 
leesplezier! 

Activiteiten 
Door de groei van de vereniging heeft DWARS in 2019 ingezet op het organiseren van 
vooral grote activiteiten. Zo is de tweemaandelijkse ledenborrel afgeschaft, omdat deze 
activiteit zelden veel deelnemers trok. Tijdens evenementen werd in steeds grotere mate 
gelet op inclusiviteit. Dit is gedaan door aandacht te besteden aan diversiteit in sprekers, 
door het toegankelijk maken van activiteiten voor mensen met een fysieke beperking en 
door het letten op toegankelijk taalgebruik. Om de groei van aanwezigen op congressen 
in goede banen te leiden is onderzoek gedaan of alternatieve en elektronische 
stemmethoden wenselijk en haalbaar zijn.  
 
Scholing 
 In 2019 is er sprake geweest van een breed scholingsaanbod. Voor zowel nieuwe als 
ervaren DWARSers waren er verschillende scholingsmogelijkheden. Hierbij was er 
aandacht voor scholingstrajecten zoals DWARS 101, DWARS op weg en het PJO-
Parlement. Ook zijn er 5 masterclasses geweest over verschillende onderwerpen.  
 
De DWARS Academy heeft in 2019 opnieuw een grote rol gehad in het 
scholingsprogramma van DWARS. Er zijn door de Academy niet alleen trainingen 
gegeven aan verschillende organen van DWARS, maar ook tijdens landelijke DWARSe 
evenementen. Er zijn nieuwe trainers aangenomen en opgeleid. Ook heeft de Academy 
een professionaliseringsslag doorgemaakt, door o.a. een kernteam aan te stellen. 
  
De banden tussen afdelingen en landelijk zijn in 2019 waar nodig versterkt. Zo is er nu een 
whatsappgroep met afdelingsvoorzitters. Ook is er gewerkt aan het uiten van waardering 
naar de afdelingen toe, door middel van bijvoorbeeld de ‘Afdeling van de Maand’. Er is 
ingezet op professionalisering van de afdelingen door middel van goede scholing en 
regelmatige uitwisseling. Verder is het afdelingenhandboek verbeterd. Inmiddels heeft 
bijna elke afdeling een eigen bankrekening en een kascommissie.  
 
Internationaal 
Er zijn in 2019 twee tweedaagse reizen geweest naar het Europees Parlement in Brussel. 
Hierdoor hebben meer dan 80 DWARSers de kans gehad om op een directe manier in 
contact te komen met Europese politiek en hoofdrolspelers in de groene politiek zoals 
Kim van Sparrentak en Bas Eickhout. In april heeft een activiteit in Madrid plaatsgevonden, 
waar DWARSers aan meegedaan hebben.  
 

https://dwars.org/wp-content/uploads/2019/05/Alternatieve-stemmethoden.pdf
https://dwars.org/wp-content/uploads/2019/05/Elektronisch-stemmen.pdf
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Contact houden met de FYEG en individuele deelorganisaties van de FYEG is een 
belangrijke tijdsbesteding voor de internationaal secretaris. Er is consequent veel contact 
geweest. Dit heeft een positief effect gehad op  samenwerkingen en de band tussen de 
verschillende organisaties versterkt. Onderdeel hiervan was het bezoeken van activiteiten 
zoals het zomerweekend van Jong Groen of de General Assembly van de FYEG.  
 
In het afgelopen jaar hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden over de 
mogelijkheid om DWARS te laten aansluiten bij vergaderingen van de Europese fractie 
van GroenLinks. Dit heeft geresulteerd in een uitnodiging voor de internationaal secretaris 
bij een vergadering die in 2020 zal plaatsvinden.  

Themacampagnes 
De afgelopen jaren heeft DWARS een aantal thema’s aangekaart door middel van 
themacampagnes. De themacampagnes, zoals de themacampagne over XTC in het 
voorjaar, bleken wisselend succes te hebben en zijn daarom uitgebreid geëvalueerd. 
Afgelopen jaar hebben we daarop besloten om aan de slag te gaan met speerpunten in 
plaats van themacampagnes. Speerpunten zijn thema’s waar DWARS zich een heel jaar of 
zelfs meerdere jaren over blijft uitspreken in veel verschillende typen uitingen.  
 
Verkiezingscampagnes 
In 2019 zijn twee succesvolle campagnes gedraaid voor de Provinciale Staten en het 
Europees Parlement. DWARS heeft bij beide verkiezingen campagnes voor jonge, 
DWARSe kandidaten gevoerd. Bij de Provinciale Statenverkiezingen waren er meer dan 
vijftig DWARSe kandidaten waar je op kon stemmen, ook bij de Europese 
Parlementsverkiezingen waren er drie DWARSe kandidaten: Kim van Sparrentak, Eline van 
Nistelrooij en Jeroni Vergeer. De campagnecommissie heeft zowel on- als offline 
campagne gevoerd samen met deze DWARSe kandidaten en de afdelingen. Uiteindelijk is 
Kim van Sparrentak met een daverende hoeveelheid voorkeursstemmen verkozen tot een 
van de drie GroenLinkse parlementsleden in Europa. 
 
Mediaoptredens en contact met pers 
In 2019 is DWARS regelmatig in het nieuws geweest. Hoogtepunten in de landelijke 
media waren 5 opiniestukken, 2 optredens in talkshows en 1 krantenartikel over het 
standpunt van  DWARS over studiefinanciering. Daarnaast heeft DWARS gereageerd op 
het nieuws in tal van artikelen, radioprogramma’s en reportages. Ook zijn er veel artikelen 
geschreven over DWARSers in lokale media.  
 
Communicatie extern 
Via verschillende sociale media kanalen (Facebook, Instagram en Twitter) heeft DWARS 
haar activiteiten gepromoot en zich politiek uitgelaten. In het kader van de 
toegankelijkheid is zoveel mogelijk informatie die gedeeld is op sociale media ook 
gedeeld op onze eigen website. Door middel van vaste rubrieken als de stelling van de 
week en het toepassen van de huisstijl liet DWARS een herkenbaar en consistent beeld 
achter. 
 
OverDWARS 
OverDWARS, het online ledenmagazine van DWARS, was ook in 2019 een goede 
laagdrempelige plek om jongeren in aanraking te brengen met het schrijven van stukken. 
Vanuit de redactie zijn meerdere nieuwe initiatieven gekomen om content te maken en 
om leden aan te trekken. 
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Ledenwerving en ledenbinding 
In 2019 zijn de nieuweledenavonden in een nieuw jasje gestoken, waardoor er meer 
mogelijkheid is tot interactie met nieuwe leden. Verder is de frequentie van het traject 
DWARS 101 (voorheen Politieke Ontgroening) omhoog gegaan. Dit traject wordt nu 
ongeveer drie keer per jaar aangeboden. Het grootste ledenwervingsevenement, de 
zomertour, is uitgebreid waardoor onze zichtbaarheid op hogescholen vergroot is. 
 
Inclusiviteit en toegankelijkheid 
Het landelijk bestuur van DWARS heeft in 2019 bij het aanstellen van kaderleden op het 
voorkeursbeleid gelet. Daarnaast wordt bij het overwegen van een locatie altijd de fysieke 
bereikbaarheid en rolstoeltoegankelijkheid meegenomen. DWARS communiceert zo veel 
mogelijk op een gemakkelijk taalniveau. Dit om ook de toegankelijkheid van de taal 
binnen DWARS te garanderen. In 2019 is een aantal documenten dyslexievriendelijk 
uitgebracht. Op deze manier zorgen we ervoor dat meer mensen onze stukken kunnen 
lezen. 
 
Samenwerking GroenLinks 
DWARS heeft veel samengewerkt met GroenLinks. De banden zijn tijdelijk onder druk 
komen te staan door de verhuizing. Hierdoor was het nodig opnieuw gesprekken te 
voeren over de kosten die DWARS betaalt aan GroenLinks voor huisvesting. Op het 
afdelingenweekend is er met de afdelingsbesturen gewerkt aan plannen om de banden 
met de lokale GroenLinks-afdelingen te versterken. 
 
DWARS heeft zich in 2019 uitgesproken tegen het leenstelsel, een systeem van 
studiefinanciering dat oorspronkelijk werd gesteund door GroenLinks. Een motie van 
DWARS om binnen de partij de discussie over dit stelsel aan te wakkeren is aangenomen 
op het congres van GroenLinks op 16 februari. Deze motie heeft bijgedragen aan de druk 
op de partij om dit standpunt te heroverwegen. Op 13 mei heeft GroenLinks afstand 
genomen van het leenstelsel, nadat woordvoerder Zihni Özdil zich kort daarvoor al 
uitsprak tegen dit stelsel. Hiermee komt een einde aan een meningsverschil tussen 
DWARS en GroenLinks dat jaren heeft bestaan.  
 
Op het congres van GroenLinks heeft DWARS zeven amendementen op het Europees 
Verkiezingsprogramma ingediend. Drie van deze amendementen zijn aangenomen. Twee 
opiniestukken die DWARS schreef hadden een lijn die inhoudelijk verschillend was dan 
die van GroenLinks. 
 
Samenwerking jongerenorganisaties 
Er heeft veel samenwerking plaatsgevonden met andere Politieke Jongerenorganisaties. 
Er zijn meerdere manifesten gepresenteerd: het vluchtelingenmanifest, het artikel 21-
manifest en een oproep om de woningmarkt te herstellen. Ook was DWARS onderdeel 
van Coalitie-Y, een brede coalitie die opkomt voor jongeren. Tot slot werkten we samen 
bij een gesprek met minister Knops over participatie van jongeren in de democratie.  
 
Er heeft dit jaar geen reis plaatsgevonden naar de Klimaatconferentie met de Jonge 
Klimaatbeweging en Jongeren Milieu Actief omdat de locatie van deze conferentie, Chili, 
te ver weg was. De conferentie werd verplaatst naar Madrid, maar dit was zo kort dag dat 
het niet mogelijk was alsnog een reis te organiseren. 



DWARS, GroenLinkse Jongeren | Jaarverslag 2019 

Inhoudelijke commissies 
Ook in 2019 hebben de inhoudelijke commissies bijgedragen aan het interne debat van 
DWARS. Niet alleen door middel van discussie en gesprekken binnen de commissies zelf, 
maar ook door verschillende activiteiten en inhoudelijke avonden te organiseren over 
actuele thema’s of onderwerpen die relevant zijn voor onze vereniging. Daarnaast hebben 
de inhoudelijke commissies flink wat input geleverd op het nieuwe politiek programma 
waar de programmacommissie mee aan de slag is geweest. 
 
Om de samenwerking tussen de inhoudelijke commissies en de afdelingen te versterken, 
zijn de voorzitters en secretarissen van de commissies tweemaal in het jaar bijeen 
gekomen met de afdelingsvoorzitters. Ze hebben daarbij kennis gemaakt en een training 
gevolgd om de organisatie van discussie- en thema-avonden in de loop van het jaar 
soepeler te laten verlopen. 
 
Organisatorische commissies 
Organisatorische commissies bleven van grote waarde voor DWARS. Waar nodig werd in 
2019 gekeken hoe deze commissies efficiënter te werk konden gaan.  
In het begin van 2019 was er sprake van een volledige en goedlopende reiscommissie en 
internationale-activiteitencommissie maar het bleek lastig om in de tweede helft van dit 
jaar hiervoor genoeg leden te werven.  
 
Communicatie intern 
De interne communicatiekanalen van DWARS waren Slack, de nieuwsbrief, de notulenspin 
en de Facebookgroep. Daarnaast was er in 2019 de mogelijkheid voor inhoudelijke 
discussie online via Kialo. Omdat het programma niet volledig gebruiksvriendelijk en 
privacy vriendelijk was en omdat dit amper werd gebruikt, is hiermee opgehouden. 
 
Medewerker 
DWARS professionaliseerde verder in 2019. Daartoe kreeg de kantoormedewerker van 
DWARS in 2019 meer uren. Deze werden ingezet om het archief te digitaliseren en het 
bestuur te ondersteunen in de organisatie van congressen. Daarnaast stuurde de 
medewerker niet meer naar alle nieuwe leden een welkomstpakket. Bij de aanmelding 
voor DWARS kregen nieuwe leden de keuze of ze een welkomstpakket wilden ontvangen 
of dat ze alleen de welkomstbrief via de mail wilden krijgen. Dit is duurzamer en heeft geld 
gescheeld. 
  
Bestuursstructuur 
De bestuursstructuur is in de eerste helft van 2019 geëvalueerd. Hier is een aantal 
adviezen uit voortgekomen. Zo waren een paar bestuursfuncties overbelast en was het 
huishoudelijk reglement verouderd. Er is een commissie aangesteld om een nieuw 
huishoudelijk reglement te schrijven en het vernieuwde huishoudelijk reglement is begin 
2020 gepresenteerd.  
 
Financiën en bestuursvergoeding 
De financiën stonden er in 2019 goed voor. Sinds juli hebben bestuursleden van DWARS 
vacatiegeld ontvangen. Wel waren de reserves in het begin van het jaar erg hoog, en 
daarom is er toen gewerkt aan een plan om de reserves te laten slinken. Helaas konden er 
uiteindelijk geen nieuwe plannen worden ontwikkeld omdat de kosten voor de 
toekomstige huisvesting, diensten vanuit GroenLinks en reiskostendeclaraties al flink 
toenamen. Ook bleken de inkomsten vanuit de subsidie flink lager uit te vallen dan 



DWARS, GroenLinkse Jongeren | Jaarverslag 2019 

verwacht. Er is besloten om de komende jaren een klein negatief resultaat in te begroten, 
met als gevolg dat de reserves de komende jaren zullen slinken. Hierdoor zal DWARS in 
de toekomst voldoen aan het bestedingscriterium, waardoor een ANBI-status kan worden 
aangevraagd. 
 
Huisvesting 
In 2019 is verder gezocht naar een nieuw onderkomen voor DWARS. Omdat het lastig 
bleek zelfstandig een nieuwe locatie te vinden, is er na een tussentijds congres besloten 
mee te verhuizen met GroenLinks naar een nieuw kantoor aan de St. Jacobsstraat. DWARS 
zal hier naar verwachting ten minste 5 jaar gevestigd zijn. Omdat de ruimtes voor DWARS 
bij het verlaten van het oude pand aan de Oudegracht 312 nog niet beschikbaar zouden 
zijn, is er samen met GroenLinks ook gezocht naar een tijdelijke locatie voor DWARS in de 
eerste helft van 2020. 
 


