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Beste DWARSer, 
 
Voor je ligt de congresreader voor het zomercongres 2020! De congresreader bevat alle stukken die 
je nodig hebt voor het congres, zoals de kandidaatstellingen en verantwoordingen. Dit congres wordt 
geen gewoon congres in verband met corona. Het is namelijk het allereerste online congres! En dat 
vergt wat aanpassingsvermogen. We stemmen online (hieronder lees je daar meer over), het congres 
is flink ingekort en misschien wel het allerbelangrijkste: er is geen legendarisch congresfeest. We hopen 
op jullie begrip. 
 
Toch gaan we er ook online een feestje van maken. Een online congres is namelijk op zichzelf al 
bijzonder.  
 
Wij kijken ernaar uit! 
 
Namens het bestuur en de congrescommissie, 
 
Lotte Meerhoff (secretaris en vicevoorzitter) 
 

 
Het congres verloopt dit jaar anders dan anders. Hieronder lees je de belangrijkste dingen die je moet 
weten.  
 
Het congres volgen 
Het congres zal gestreamd worden via Crowdcast. Als je je aanmeldt voor het congres ontvang je in 
de week voor het congres de link naar waar je het congres kan volgen.  
 
De vergaderorde 
Omdat het congres online is, wordt het programma ingekort. Niet alle commissies en organen lichten 
hun verantwoording nog op het congres toe omdat er slechts een beperkt aantal mensen aanwezig 
kan zijn met de richtlijnen van het RIVM. Van tevoren kon je je al je vragen stellen via een formulier op 
de website. De antwoorden hierop zijn via de congrespagina te vinden. Tijdens het congres is het bij 
de volgende programmaonderdelen mogelijk om live vragen te stellen: 

• Verantwoording bestuur, verantwoording OverDWARS, kandidaten landelijk bestuur, 
kandidaten OverDWARS en de kandidaten voor de raad van advies.   

Dit gaat via een speciale tool. Het gaat hierbij alleen om tweede termijn vragen. Dit zijn vragen die 
doorvragen op een vraag die al beantwoord is via de website. Hoe dit precies in zijn werk gaat, hoor 
je op het congres. Als je wilt doorvragen op een eerder beantwoorde vraag op de website bij een 
ander programmaonderdeel dan kan dit via een formulier dat later op de congrespagina komt te staan. 
Belangrijk om te weten is dus: als je een vraag wil stellen aan een kandidaat, bestuurslid, over een 
programmaonderdeel, over een verantwoording of over iets anders doe dat dan via het online 
formulier! 
 
Kandidaten 
In verband met de richtlijnen van het RIVM kan slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn op 
het congres. Daarom stellen de kandidaten voor de raad van advies zich voor via een filmpje en stellen 
de kandidaten voor de campagnecommissie en zoekcommissie zich voor in de congresreader. De 

Bijgewerkt 
13-06-2020 

https://dwars.org/zomercongres/
https://dwars.org/zomercongres/
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kandidaten voor het landelijk bestuur en de hoofdredacteur van OverDWARS zullen zich wel live aan 
jullie voorstellen.  
 
De stemmingen 
We maken dit congres in stemmethode een onderscheid tussen de stemmingen over zaken en de op 
het congres te vervullen functies en de stemmingen over personen. De stemmingen over zaken en de 
op het congres te vervullen functies, bijvoorbeeld het jaarverslag en de financiële balans en de 
stemtelcommissie, zullen verlopen via een poll op Crowdcast.  
 
De stemmingen over personen worden geleid door Inkesta, een platform dat veel ervaring heeft met 
online stemmingen en erg gebruiksvriendelijk is. Zij zullen onder andere zorg dragen voor een 
helpdesk, de anonimiteit van stemmen en dat het stemproces goed verloopt. Natuurlijk hebben we 
ook nog een stemtelcommissie die hierop toe zal zien. Zodra de kandidaten op het congres zich 
hebben voorgesteld, wordt de online stemming geopend. Als je je hebt aangemeld en lid bent, krijg 
je op dit moment een mail met daarin een persoonlijke link. Hiermee kan je stemmen. In de eerste 
stemronde zal er gestemd worden voor de kandidaten voor de campagnecommissie, zoekcommissie, 
raad van advies, landelijk bestuur en hoofdredacteur van OverDWARS. Deze stemming gaat pas open 
nadat de kandidaten die aanwezig zijn op het congres zich hebben voorgesteld. Zo blijven we zo dicht 
mogelijk bij ons ‘normale’ congres. Het is dus belangrijk om tijdens de speeches te onthouden op wie 
je wil stemmen. 
 
Contact 
Heb je vragen over het congres? Bekijk dan of deze al beantwoord zijn via de pagina met veelgestelde 
vragen. Voor overige vragen over het congres kan voorafgaand en tijdens het congres contact 
opgenomen worden met de congrescommissie (congrescommissie@dwars.org) of met onze secretaris 
Lotte Meerhoff (secretaris@dwars.org en +31 6 20519959).  
 
Voor problemen met stemmingen kan je in eerste instantie contact opnemen met de helpdesk van 
Inkesta door te reageren op de mail die je hebt ontvangen. Verder kun je contact opnemen met: 

• Voorzitter stemtelcommissie Cas van Mulken (+31 6 26 75 91 41) 
• Of een bericht sturen naar derde presidiumlid Sigrid Oosterwegel (+ 31 6 15 41 57 03) 

 
11.00 Opening 
11.10 Uitleg online stemming 
11.15  Verantwoording Lotte Meerhoff (secretaris & vicevoorzitter) & Ahmet Kargin (politiek secretaris) 
11.25 Kandidaten raad van advies 
11.40 Kandidaten landelijk bestuur en hoofdredacteur OverDWARS 
13.00 Pauze (tijdens een deel van de pauze staat de stemming open) 
13.40 Uitslag verkiezingen 
13.50 Verantwoording landelijk bestuur en hoofdredacteur OverDWARS 
14.35 Kandidaten vicevoorzitter landelijk bestuur 
14.45 Stemming jaarverslag, financiële balans en opdracht zoekcommissie 
14.50 Moties 
15.05 Afdelingenprijs en commissieprijzen 
15.10 Uitslag verkiezing vicevoorzitter 
15.10 Feliciteren nieuwe landelijk bestuur 
15.15 Afscheid landelijk bestuur 
15.30 Afsluiting 

Bijgewerkt 
13-06-2020 

https://dwars.org/veelgestelde-vragen/
https://dwars.org/veelgestelde-vragen/
mailto:congrescommissie@dwars.org
mailto:secretaris@dwars.org
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Datum Onderwerp Medium Bron 

02/12 

2019 

Toegankelijkheid openbaar vervoer voor 

statushouders 

("Statushouders bieden Haagse 

onderhandelaars pamflet aan") 

Omroep west 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/39713

36/Statushouders-bieden-Haagse-

onderhandelaars-pamflet-aan  

10/12 

2019 

Nieuw bestuurslid Pim 

("Delftenaar Pim van der Werff in bestuur 

DWARS, GroenLinkse Jongeren") 

Delftse Post 

https://www.delftsepost.nl/nieuws/algeme

en/889710/delftenaar-pim-van-der-werff-

in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren 

12/01 

2020 
Controversie over gymkleding ISW 

(Radioprogramma Kwesties) 
Radio 1 

https://www.nporadio1.nl/podcasts/kwesti

es/123877-uitzending-van-12-januari-2020 

05/02 

2020 
Oud DWARS-lid treedt af als wethouder 

("Mattias Gijsbertsen treedt af als wethouder") 

OOG Radio en 

Televisie 

https://www.oogtv.nl/2020/02/mattias-

gijsbertsen-treedt-af-als-wethouder/ 

22/02 

2020 

Tussentijds Congres 

("Alaaf! Jongerencongres GroenLinks ontaardt 

in carnavaleske klucht!") 

De Dagelijkse 

Standaard 

https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/0

2/alaaf-jongerencongres-groenlinks-

ontaardt-in-carnavaleske-klucht/ 

26/02 

2020 
Actie in Zandvoort 

(Radioprogramma Haagse Bluf) 
Radio West 

https://www.omroepwest.nl/radio/progra

mma/270000020/Studio-Haagsche-

Bluf/aflevering/270321411 

03/03 

2020 

Quote uit interview OverDWARS met Hanna 

Bervoets 

("Makers Anne+: ‘Wij brengen queers naar het 

grote publiek zonder ze te problematiseren’") 

Volkskrant 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-

media/makers-anne-wij-brengen-queers-

naar-het-grote-publiek-zonder-ze-te-

problematiseren~b0d862ef/ 

04/03 

2020 
Fusie op Links 

(Radioprogramma Spraakmakers) 

Radio 1 

 
 

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/ui

tzendingen/733817-2020-03-04 

23/03 

2020 

Tegemoetkoming coronacrisis voor jongeren 

("Jongerenorganisaties doen oproep naar 

kabinet om studenten tegemoet te komen") 

unity.nu 

https://www.unity.nu/Artikelen/leiden/jong

erenorganisaties-doen-oproep-naar-

kabinet-om-studenten-tegemoet-te-komen 

23/03 

2020 

Tegemoetkoming coronacrisis voor jongeren 

("Jongeren pleiten voor uitstel van betaling 

collegegeld en lesgeld") 

Nationale 

Onderwijs Gids 

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/mb

o/nieuws/53443-jongeren-pleiten-voor-

uitstel-van-betaling-collegegeld-en-

lesgeld.html 

23/03 

2020 

Tegemoetkoming coronacrisis voor jongeren 

("Jongerenpartijen willen uitstel betaling 

collegegeld") 

NRC 
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/22/cor

onablog-23-maart-a3994550 

23/03 

2020 
Tegemoetkoming coronacrisis voor jongeren 

("Jongerentakken partijen: steun jeugd") 
Teletekst 

https://twitter.com/teletekst/status/12420

18404195803137?s=21  

Bijgewerkt 
14-06-2020 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3971336/Statushouders-bieden-Haagse-onderhandelaars-pamflet-aan
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3971336/Statushouders-bieden-Haagse-onderhandelaars-pamflet-aan
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3971336/Statushouders-bieden-Haagse-onderhandelaars-pamflet-aan
https://twitter.com/teletekst/status/1242018404195803137?s=21
https://twitter.com/teletekst/status/1242018404195803137?s=21
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23/03 

2020 

Tegemoetkoming coronacrisis voor jongeren 

("Jongerenorganisaties willen uitstel van 

betaling collegegeld") 

NOS 

https://nos.nl/liveblog/2328016-rivm-34-

mensen-overleden-opnieuw-overleg-over-

eindexamens.html  

23/03 

2020 

Tegemoetkoming coronacrisis voor jongeren 

("Jongerenorganisaties willen uitstel van 

betaling collegegeld") 

Dagblad van het 

Noorden 

https://www.dvhn.nl/binnenland/Jongeren

organisaties-willen-uitstel-van-betaling-

collegegeld-25491313.html  

23/03 

2020 

Tegemoetkoming coronacrisis voor jongeren 

("Jongerenorganisaties willen uitstel van 

betaling collegegeld") 

Nieuws.nl 

https://nieuws.nl/algemeen/20200323/jong

erenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-

collegegeld/  

23/03 

2020 

Tegemoetkoming coronacrisis voor jongeren 

("Jongerenorganisaties willen uitstel van 

betaling collegegeld") 

Zeelandnet.nl 

https://www.zeelandnet.nl/nieuws/jongere

norganisaties-willen-uitstel-van-betaling-

collegegeld  

23/03 

2020 

Tegemoetkoming coronacrisis voor jongeren 

("Jongerenorganisaties willen uitstel van 

betaling collegegeld") 

msn.com 

https://www.msn.com/nl-

nl/nieuws/binnenland/jongerenorganisaties

-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld/ar-

BB11zrnr?li=BBoPMmi&srcref=rss  

23/03 

2020 

Tegemoetkoming coronacrisis voor jongeren 

("Jongerenorganisaties willen uitstel van 

betaling collegegeld") 

LINDA.nl 

https://www.linda.nl/alles-over-

linda/meiden/jongerenpartijen-cda-d66-

christenunie-studenten-uitstel-betaling-

collegegeld/ 

26/03 

2020 

Opiniestuk over lonen vitale beroepen 

("Cruciaal werk moet ook royaler beloond 

worden") 

Algemeen Dagblad 

https://www.ad.nl/opinie/cruciaal-werk-

moet-ook-royaler-beloond-

worden~a2e8e85e/?referrer=https://www.

google.com/ 

11/04 

2020 

#ooknubaasineigenbuik 

("Rechter verbiedt ondanks coronacrisis 

abortuspil per post") 

RTL Nieuws 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederlan

d/artikel/5088361/corona-maatregelen-

quarantaine-abortus-pil-post-rechter 

12/04 

2020 

#ooknubaasineigenbuik 

("Hoe de coronacrisis het recht op abortus 

schendt – en daarom deze petitie is opgestart") 

GLAMOUR 

https://www.glamour.nl/beauty-

body/body/a32118489/coronacrisis-

abortus-petitie/ 

13/04 

2020 

#ooknubaasineigenbuik 

("Baas in eigen buik: waarom de coronacrisis 

het recht op abortus in gevaar brengt") 

V!VA 
https://www.viva.nl/stijl-en-

update/coronacrisis-recht-op-abortus/ 

14/04 

2020 

#ooknubaasineigenbuik 

("Ook nú baas in eigen buik: organisaties 

pleiten voor abortuspil per post") 

LINDA.nl 

https://www.linda.nl/alles-over-

linda/meiden/petitie-recht-abortuspil-post-

corona/  

15/04 

2020 

Oud DWARS-voorzitter nu voorzitter LSVb 

("Amsterdammer Lyle Muns nieuwe voorzitter 

Landelijke Studentenvakbond") 

Het Parool 

https://www.parool.nl/amsterdam/amsterd

ammer-lyle-muns-nieuwe-voorzitter-

landelijke-studentenvakbond~bd15307c/ 

https://nos.nl/liveblog/2328016-rivm-34-mensen-overleden-opnieuw-overleg-over-eindexamens.html
https://nos.nl/liveblog/2328016-rivm-34-mensen-overleden-opnieuw-overleg-over-eindexamens.html
https://nos.nl/liveblog/2328016-rivm-34-mensen-overleden-opnieuw-overleg-over-eindexamens.html
https://www.dvhn.nl/binnenland/Jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld-25491313.html
https://www.dvhn.nl/binnenland/Jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld-25491313.html
https://www.dvhn.nl/binnenland/Jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld-25491313.html
https://nieuws.nl/algemeen/20200323/jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld/
https://nieuws.nl/algemeen/20200323/jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld/
https://nieuws.nl/algemeen/20200323/jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld/
https://www.zeelandnet.nl/nieuws/jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld
https://www.zeelandnet.nl/nieuws/jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld
https://www.zeelandnet.nl/nieuws/jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld/ar-BB11zrnr?li=BBoPMmi&srcref=rss
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld/ar-BB11zrnr?li=BBoPMmi&srcref=rss
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld/ar-BB11zrnr?li=BBoPMmi&srcref=rss
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/jongerenorganisaties-willen-uitstel-van-betaling-collegegeld/ar-BB11zrnr?li=BBoPMmi&srcref=rss
https://www.viva.nl/stijl-en-update/coronacrisis-recht-op-abortus/
https://www.viva.nl/stijl-en-update/coronacrisis-recht-op-abortus/
https://www.linda.nl/alles-over-linda/meiden/petitie-recht-abortuspil-post-corona/
https://www.linda.nl/alles-over-linda/meiden/petitie-recht-abortuspil-post-corona/
https://www.linda.nl/alles-over-linda/meiden/petitie-recht-abortuspil-post-corona/


dwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwars 

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2020   
   

16/04 

2020 

#ooknubaasineigenbuik 

("Petitie gestart: ’Abortuspil moet per post 

vanwege coronamaatregelen’") 

Noordhollands 

Dagblad 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/

dmf20200416_84444302/petitie-gestart-

abortuspil-moet-per-post-vanwege-

coronamaatregelen  

17/04 

2020 

#ooknubaasineigenbuik 

(“Abortusrecht onder druk tijdens de 

coronacrisis”) 

Nieuwsredactie 
https://nieuwsredactie.fhj.nl/index.php/202

0/04/17/abortus-tijdens-coronacrisis/ 

21/04 

2020 

50ste dag van de aarde 

("Erken schoon en gezond milieu als een 

grondrecht") 

NRC 

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/21/erk

en-schoon-en-gezond-milieu-als-een-

grondrecht-a3997413 

26/04 

2020 

#ooknubaasineigenbuik 

("Aflevering 41 – Over racisme ten tijde van 

corona. Met Sioejeng Tsao") 

Damn, Honey https://www.damnhoney.nl/aflevering-41/ 

28/04 

2020 

Proctoring bij Nederlands onderwijs 

("Jongerenorganisaties waarschuwen voor 

digitale surveillance bij studenten: 'Vermijd 

deze manier van toetsen'") 

Dagblad van het 

Noorden 

https://www.dvhn.nl/groningen/Jongereno

rganisaties-waarschuwen-voor-digitale-

surveillance-bij-studenten-Vermijd-deze-

manier-van-toetsen-25611200.html  

28/04 

2020 

Proctoring bij Nederlands onderwijs 

("Jongeren: privacy in geding bij strenge 

digitale controle toets") 

Het Parool 

https://www.parool.nl/nederland/jongeren

-privacy-in-geding-bij-strenge-digitale-

controle-toets~b300acd4/  

28/04 

2020 

Proctoring bij Nederlands onderwijs 

("Software tegen spieken: 'Dat gaat gewoon 

echt te ver'") 

NOS https://nos.nl/l/2331989  

20/05 

2020 
#ooknubaasineigenbuik 

("Mein Bauch gehört mir") 

Deine 

Korrespondentin 

https://www.deine-

korrespondentin.de/mein-bauch-gehort-

mir/  

30/05 

2020 

Opiniestuk Wouter over burgerinitiatief laten 

ondertekenen door jongeren 

(“Laat jongeren eerder meedoen, en geef ze 

een stem op hun zestiende”) 

Trouw 

https://www.trouw.nl/opinie/laat-

jongeren-eerder-meedoen-en-geef-ze-een-

stem-op-hun-zestiende~bd260fc0/ 

11/06 

2020 

Jongerenorganisaties over diversiteit in de 

Tweede Kamer 

(“Politieke jongeren willen meer kleur in de 

Tweede Kamer”) 

NOS 

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2336971-

politieke-jongeren-willen-meer-kleur-in-de-

tweede-kamer.html 

13/06 

2020 

Opiniestuk Lotte en Devika Partiman over meer 

jongeren in de politiek 

(“Meer jongeren in de politiek? Plaats leeftijd 

op stembiljet”) 

Joop 

 

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200416_84444302/petitie-gestart-abortuspil-moet-per-post-vanwege-coronamaatregelen
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200416_84444302/petitie-gestart-abortuspil-moet-per-post-vanwege-coronamaatregelen
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200416_84444302/petitie-gestart-abortuspil-moet-per-post-vanwege-coronamaatregelen
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200416_84444302/petitie-gestart-abortuspil-moet-per-post-vanwege-coronamaatregelen
https://www.dvhn.nl/groningen/Jongerenorganisaties-waarschuwen-voor-digitale-surveillance-bij-studenten-Vermijd-deze-manier-van-toetsen-25611200.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Jongerenorganisaties-waarschuwen-voor-digitale-surveillance-bij-studenten-Vermijd-deze-manier-van-toetsen-25611200.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Jongerenorganisaties-waarschuwen-voor-digitale-surveillance-bij-studenten-Vermijd-deze-manier-van-toetsen-25611200.html
https://www.dvhn.nl/groningen/Jongerenorganisaties-waarschuwen-voor-digitale-surveillance-bij-studenten-Vermijd-deze-manier-van-toetsen-25611200.html
https://www.parool.nl/nederland/jongeren-privacy-in-geding-bij-strenge-digitale-controle-toets~b300acd4/
https://www.parool.nl/nederland/jongeren-privacy-in-geding-bij-strenge-digitale-controle-toets~b300acd4/
https://www.parool.nl/nederland/jongeren-privacy-in-geding-bij-strenge-digitale-controle-toets~b300acd4/
https://nos.nl/l/2331989
https://www.deine-korrespondentin.de/mein-bauch-gehort-mir/
https://www.deine-korrespondentin.de/mein-bauch-gehort-mir/
https://www.deine-korrespondentin.de/mein-bauch-gehort-mir/
https://www.trouw.nl/opinie/laat-jongeren-eerder-meedoen-en-geef-ze-een-stem-op-hun-zestiende~bd260fc0/
https://www.trouw.nl/opinie/laat-jongeren-eerder-meedoen-en-geef-ze-een-stem-op-hun-zestiende~bd260fc0/
https://www.trouw.nl/opinie/laat-jongeren-eerder-meedoen-en-geef-ze-een-stem-op-hun-zestiende~bd260fc0/
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Hieronder volgen de kandidaatstellingen voor de campagnecommissie. De campagnecommissie zal 
dit congres via de stemmethode van Inkesta bekrachtigd worden. De kandidaten zijn helaas niet op 
het congres aanwezig. Wel kun je je vragen aan hen stellen via het online formulier. Tijdens het 
stemmen kun je maximaal acht namen aanvinken. 
 

22 jaar, Angerlo 

Hey DWARS’ers, mijn naam is Gwen Berntsen en ik ben 22 lentes oud. Daarnaast nu dus ook lid van 
de campagne commissie. In mijn dagelijks leven ben spendeer ik mijn tijd als student communicatie 
en multimedia design aan de hogeschool. Dit alles vanuit een huisje, in een gehuchtje, in het 
Achterhoekje van Nederland, Angerlo(tje?) 

Ik kan jullie natuurlijk gaan vervelen met hoe geweldig ik DWARS vind en al mijn rode, groene en 
paarse idealen. Maar daar horen jullie op een DWARS congres natuurlijk al genoeg over. Daarom ga 
ik jullie vertellen dat ik naast politiek ook nog andere passies heb! 

Zo besteed ik veel te veel tijd aan het spelen van Dungeons and Dragons en andere Tabletop RPG’s. 
Ben ik geobsedeerd met Competitief Gamen oftewel Esports. Staat mijn spotify playlist vol met 
musicalnummers. En heb ik een hekel aan tomaten.  

Als je nog prangende vragen over hebt voor mij dan kun je me natuurlijk altijd digitaal aanspreken. 
Aangezien ik 1.5 meter afstand moet houden zal ik niet bijten.    

 

27 jaar, Leiden 

Hallo allemaal! 

Ik ben Hessel, 27 jaar en ik woon in Leiden, waar ik biologie gestudeerd heb. Ik ben aangesteld als 
secretaris van de commissie en zorg ervoor dat alle notulen en mails netjes afgehandeld worden. Ik 
heb ruime ervaring op verschillende plekken binnen DWARS (o.a. bij de afdeling Leiden-Haaglanden, 
OverDWARS en de HR-commissie) en  ik hoop om die kennis ook hier in te kunnen zetten. Ik werk 
graag met teksten en taal en ik wil me vooral richten op het schrijven van campagneteksten en het 
verzinnen van pakkende verkiezingsslogans. Ik heb er heel veel zin in om mezelf het komende jaar in 
te zetten voor de DWARSe campagne en ik hoop dat ik al jullie gave campagne-ideeën te horen krijg. 

Met vriendelijke groenten, 

Hessel 

 

21 jaar, Rotterdam 

Beste DWARSers, 
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Sinds enkele maanden ben ik voorzitter van de campagnecommissie. De Tweede Kamerverkiezingen 
van 17 maart lijken misschien nog ver weg, maar wij zijn al hard bezig met het maken plannen. In 
verkiezingsjargon: dit wordt een bottom-up grassroots campagne. Oftewel, we gaan dit samen doen. 

Om mijzelf even voor te stellen: Ik studeer International Relations & Political Philosophy. Als bestuurslid 
van de afdeling Rotterdam-Rijnmond heb ik onder andere de campagnes voor de Provinciale Staten, 
de Waterschappen en het Europees Parlement geleid. Daarnaast was ik het afgelopen jaar een van de 
hoofdorganisatoren van de Rotterdamse Klimaatmars. Samen brachten we zo'n dertig groene 
organisaties bij elkaar, coördineerden we ruim vijftig vrijwilligers, en mobiliseerden we 1.5 duizend 
deelnemers. Ik kijk er naar uit om met deze ervaring het komende jaar de campagnecommissie te 
leiden. 

De campagnecommissie zal zowel online als offline de afdelingen actief ondersteunen. Maar we 
kunnen het niet alleen. We hebben jullie hulp hard nodig. 

Samen met de lokale afdelingen gaan we door heel Nederland campagnecommissies opzetten. We 
kunnen het ons niet permitteren om vanaf de zijlijn toe te kijken hoe Baudet & Co. onze planeet naar 
de filistijnen helpen. Doe mee met de campagne! 

Groet, 
Joppe Hoekstra 

 

19 jaar, Rotterdam 

Hi, mijn naam is Magali en ben momenteel een Communicatie en Media studente in Rotterdam. In 
mijn vrije tijd dans ik, ben ik graag creatief bezig, en hou ervan om sportief bezig te zijn. Sinds mijn 
middelbare schooltijd ben ik actief gaan debatteren en me meer en meer in politiek gaan interesseren. 

 

19 jaar, Groningen 

Hallo allemaal, 

Ik ben Mika en daarnaast onder andere een wiskundeliefhebber, studiebol en persoon met een (iets 
te) duidelijke mening. Je kunt me ook kennen als voormalig secretaris van DWARS UUuUuU. Dat neemt 
niet weg dat ik inmiddels in het prachtige Groningen woon en studeer. Vorig jaar heb ik mogen 
proeven aan het campagnevoeren in het campagneteam van DWARS Utrecht en dat smaakte naar 
meer. Daarom hoop ik nu weer mijn uiterste best te mogen doen om een goede campagne neer te 
zetten. Voor zo’n fantastische campagne is het belangrijk zoveel mogelijk leden en nog niet-leden te 
betrekken. Ik ben ervan overtuigd dat afdelingen hierin een sleutelrol kunnen spelen en wil mij hier 
graag extra voor inzetten. Benader mij vooral als je met vragen of ideeën rondloopt! 

Liefs, Mika 

 

20 jaar, Oisterwijk 
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Mijn naam is Myrte Hesselberth, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Oisterwijk. Ik studeer SPECO 
Sportcommunicatie en ben actief als gemeenteraadslid voor PrO Oisterwijk, een lokale progressief 
linkse partij. Naast politiek heb ik een passie voor sport en liep ik van februari t/m juni 2020 stage bij 
de mooiste club van het zuiden, Willem II Tilburg. Daar heb ik veel kennis opgedaan over het voeren 
opstarten van een campagne. Daarnaast heb ik actief campagne gevoerd voor GroenLinks tijdens de 
Provinciale Statenverkiezingen van 2019. Ook heb ik tijdens mijn studie veel campagnes mogen 
bedenken, opzetten en uitvoeren. Ik vind het leuk als campagnes persoonlijk zijn, zeker in de politiek. 
Ik denk dat mensen stemmen op een persoon met een verhaal erachter. Met de campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van 2021 hoop ik de DWARSers op de lijst een gezicht en verhaal te 
kunnen geven. Mensen stemmen op mensen en door een campagne een persoonlijke touch te geven 
hoop ik meer stemmen voor jonge mensen te krijgen. Daarnaast hoop ik te kunnen laten zien aan 
GroenLinks dat ze niet om ons heen kunnen. Samenwerking is belangrijk, maar wel met ons eigen 
geluid en onze eigen sterke mening. 

 

24 jaar, Amsterdam 

Hee DWARS! 

Ik ben Pim, en de afgelopen zes maanden was ik met veel plezier jullie bestuurslid Campagne en 
Communicatie. Een van de dingen waar ik me het afgelopen jaar mee heb bezig gehouden, is het 
opzetten van de campagnecommissie. Tot nu toe heb ik de vergaderingen bijgewoond als  brug tussen 
de commissie en het landelijk bestuur. Ook ondersteunde ik de voorzitter bij het in de startblokken 
zetten van de commissie. Daarnaast was ik het contactpunt met de campagneteams van GroenLinks 
voor eventuele uitwisselingen. 

Ook na mijn aftreden als bestuurslid Campagne & Communicatie zou ik me graag in willen blijven 
zetten voor de campagnecommissie. Daarom ga ik graag in overleg met mijn opvolger in het landelijk 
bestuur over mogelijke verdere samenwerking. 

Groetjes, 
Pim van der Werff 

 

20 jaar, Amsterdam 

Hallo! Ik ben Sarith Heuves, 20 jaar en woon in Amsterdam. Ik studeer daar ook, op de UvA, namelijk 
Politicologie. Ik zit nu in mijn tweede jaar en ga mij richten op bestuur & beleid. Naast mijn werk als 
co-manager bij de CoffeeCompany zocht ik nog een bijbaantje waar ik creatief met mijn studie bezig 
kon zijn. Na al een tijdje lid te zijn van DWARS maar inactief kwam ik de vacature tegen voor 
CampagneCommissie en heb ik gelijk gesolliciteerd. Nu ik in de commissie zit, ben ik van plan om mij 
te richten op de jongeren en vooral de eerste kiezer (18-21) aan te trekken. Ik heb er heel veel zin in, 
en kijk er naar uit om meer te leren over Campagne voeren en DWARS als organisatie.  

Groetjes,  

Sarith Heuves  
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Hieronder volgen de kandidaatstellingen voor de zoekcommissie. De zoekcommissie zal dit congres 
via de stemmethode van Inkesta bekrachtigd worden. De kandidaten zijn helaas niet op het congres 
aanwezig. Wel kun je je vragen aan hen stellen via het online formulier. Je kunt tijdens het stemmen 
maximaal acht namen aanvinken. 
 

21 jaar, Arnhem

Hey lieve DWARSers!  

Ik ben Casey Disco en ik zou komend bestuursjaar graag in de zoekcommissie plaatsnemen. Ik ben 21 
jaar en woon in Arnhem. In mijn vrije tijd bezoek ik graag concerten van (pop)punk en metal(core) bands 
(als dat weer kan) en heb ik Netflix uitgespeeld. Ook ben ik geregeld op een longboard te vinden en 
word ik heel enthousiast van mode en tattoos.  

Jullie kennen mij waarschijnlijk als huidig  bestuurslid Organisatie & Leden. Hiervoor ben ik voorzitter 
geweest van de afdeling Utrecht en van de commissie Integratie, Emancipatie en Diversiteit. Ik loop 
dus al een tijdje mee bij DWARS en ken daarom al veel mensen binnen onze mooie vereniging. Ook 
heb ik afgelopen jaar veel ervaring opgedaan met het enthousiasmeren van nieuwe leden. Dit kan een 
mooie kwaliteit zijn voor de zoekcommissie. Ik kijk er naar uit om vanuit alle hoeken van DWARS 
mensen te scouten voor de toffe vacatures die we open hebben staan komend jaar. Als ZoekCie vind 
ik het belangrijk om te letten op diversiteit in de personen die je benadert en om actief aanwezig te 
zijn op veel activiteiten van DWARS.  

Ik hoop een heel leuk jaar bij de ZoekCie tegemoet te gaan!  

 

17 jaar, Groningen 

Heee lieve DWARSers, 

Ik ben Harm, ik ben 17 jaar en woon in de prachtige stad Groningen. Sinds kort ben ik klaar met de 
middelbare school en na de zomer ga ik Sociale Geografie en Planologie studeren. In mijn vrije tijd 
lees ik graag boeken en probeer ik veel te experimenteren met (vegan) recepten. Ik ben ondertussen 
al 2,5 jaar actief bij mijn afdeling en sinds een jaartje kom ik ook bij Landelijk af en toe een kijkje nemen!  

Nu mijn bestuursjaar in Groningen bijna voorbij is lijkt het me super leuk om me in te zetten voor 
DWARS in de ZoekCommissie. Ik heb veel zin om volgend jaar allemaal nieuwe mensen te leren kennen 
en samen met de andere commissieleden geschikte kandidaten te vinden voor alle leuke functies die 
DWARS heeft. 

Hopelijk tot binnenkort! 

Harm 

 

18 jaar, Zeist 
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Hoi lieve DWARSers!  

Ik ben Jens, actief nótulen-activist, OverDWARS-mastodont, Utrecht-defendant en podcast-
pretentieuzeling. Met ingang van komende september ga ik Geschiedenis studeren aan de Universiteit 
Utrecht; vooralsnog ben ik verloren in het vacuüm van corona-eindexamenkandidaten. Ik ben nu ruim 
3 jaar actief bij DWARS en heb in die tijd veel leuke en lieve mensen leren kennen, in allerlei 
verschillende afdelingen, commissies en vriendengroepen. Het netwerk dat ik in deze tijd heb 
opgebouwd kan ik denk ik goed inzetten in de zoekcommissie om ervoor te zorgen dat het 
kandidatenaanbod van DWARS uitgebreid en divers wordt en blijft. Volgend jaar hoop ik ook in het 
bestuur van DWARS Utrecht te gaan, dus dat zal ik combineren met het werk in de zoekcommissie. Ik 
heb er vertrouwen in dat dat me goed af zal gaan. Al jullie prangende vragen (en dat zijn er 
waarschijnlijk weinig maar toch) beantwoord ik met liefde, op het online-congres of persoonlijk. Tot 
dan! 

 

24 jaar, Enschede 

Hallo lieve DWARSers, 

Ik ben Lykle Maatje, ik ben 24 jaar en in het dagelijks leven psycholoog van beroep. Ik ben al ruim 4 
jaar lid van DWARS en heb me het afgelopen jaar ingezet als bestuurslid van DWARS Overijssel. 
Komend jaar wil ik dat blijven doen, en wil ik ook mijn ervaring in gaan zetten in de ZoekCommissie 
van DWARS. Ik ben sociaal, kan mensen goed inschatten (dat is mijn werk      ) en hoop het komende 
jaar voor jullie aan de slag te mogen om de juiste mensen op de juiste plekken te krijgen.  

Naast werk en DWARS ben ik lid van mijn plaatselijke LHBT+ vereniging, pak ik graag een drankje of 
een film met vrienden of mijn vriendin en ben ik een ontzettend leesmonster (al heb ik meer boeken 
thuis dan ik ooit zal gaan lezen). 

Ik heb enorm veel zin om me te gaan inzetten voor DWARS als onderdeel van de ZoekCie. 

Hopelijk tot snel! 

Liefs, 
Lykle 

 

  
23 jaar, Tilburg  

Lieve mede-DWARSers, 

Naast leraar Nederlands in opleiding en begeleider van scholierenprogramma’s in Den Haag bij 
ProDemos ben ik ook al vijf jaar actief bij onze mooie vereniging. Sommigen kennen het gevoel 
misschien dat je het maar niet kan laten iets binnen de vereniging te blijven doen. Dat maakt dan ook 
dat ik na m’n voorzitterschap van de afdeling Brabant nu graag in de zoekcommissie plaatsneem. 
Eerder zat ik al in de kandidatencommissie en alweer wat jaartjes terug was ik secretaris van m’n 
afdeling. Hierdoor is mijn netwerk binnen DWARS inmiddels aardig groot. Bovendien vind ik het leuk 
om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Binnen onze club is tenslotte behoorlijk wat talent 
aanwezig en dit heeft soms een extra duwtje nodig. Daar help ik graag aan mee, dus ik hoop op je 
steun. 
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Hopelijk tot snel weer in het echt! 

Nicky 

 

23 jaar, Utrecht 

Hoi, ik ben Misha van Schendel en studeer Sociale Geografie in Utrecht. Drie en een half jaar geleden 
werd ik lid van DWARS. In deze jaren heb ik allemaal leuke activiteiten bijgewoond, zo heb ik 
bijvoorbeeld meegedaan aan de scholingstrajecten DWARS Delegatie en DWARS op Weg en deed ik 
dit jaar mee aan het PJO-Parlement. Daarnaast heb ik ook een paar toffe functies gehad, ik ben 
secretaris geweest van een inhoudelijk commissie en voorzitter van de campagnecommissie. Ik heb de 
afgelopen jaren zelf dus goed kunnen ervaren wat voor mogelijkheden DWARS allemaal te bieden 
heeft. Ik kijk er daarom erg naar uit om komend jaar DWARSers op een leerzame functie of leuk 
evenement te wijzen die bij hen past, zodat elke DWARSer zoveel mogelijk uit DWARS kan halen als 
zij/hij/hen wil. 

 

24 jaar, Amsterdam 

Hee DWARS! 

Ik ben Pim, en de afgelopen zes maanden was ik met veel plezier jullie bestuurslid Campagne en 
Communicatie. Na deze ervaring wil ik me graag blijven inzetten voor DWARS. Daarom ga graag aan 
de slag in de nieuwe zoekcommissie!  

Sinds ik lid ben van DWARS heb ik een hoop leuke en getalenteerde mensen mogen ontmoeten. Het 
komende jaar help ik graag om zowel deze bekende leden, als nieuwe gezichten te benaderen, om te 
kijken of bepaalde functies iets voor hun kunnen zijn. Bij DWARS barst het van de leuke en leerzame 
functies: ik hoop samen met de andere leden van de zoekcommissie dat aan zoveel mogelijk mensen 
te laten weten. Zo zorgen we samen dat DWARS een sterke vereniging is met enthousiaste en vaardige 
mensen, en ook een plek is om je te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren. 

Tot binnenkort! Stay safe : ) 
Pim van der Werff 
 

21 jaar, Den Haag 

Lieve DWARSers, 

Mijn naam is Rianne en de meesten van jullie zullen mij kennen van de afdeling Leiden-Haaglanden of 
als lid van de Raad van Advies. Ik woon in Den Haag en studeer Politicologie in Leiden. Mijn hobby’s 
zijn lezen, spelletjes spelen, wandelen en koken. Dit jaar wil ik mij graag inzetten als lid van de 
Zoekcommissie! Omdat mijn bestuurstijd bij de afdeling bijna afloopt, ga ik graag een nieuwe 
uitdaging aan bij DWARS. In de Zoekcommissie hoop ik mij in te zetten voor het enthousiast maken 
van leden om actiever te worden bij de vereniging. Ik wordt zelf altijd heel enthousiast wanneer ik 
nieuwe mensen bij DWARS kan betrekken en dat wil ik graag meebrengen naar de zoekcie. Daarnaast 
wil ik graag bereikbaar zijn voor iedereen en stel ik me open om met mensen in gesprek te gaan als ze 
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vragen of onzekerheden hebben. Ik verwacht ook in deze functie weer veel te leren van mijn mede-
zoekcieleden en DWARS. Ik heb er zin in! 

Hieronder volgen de kandidaatstellingen voor de raad van advies met daarbij de adviezen van de 
kandidatencommissie. De nieuwe leden voor de raad van advies zullen dit congres via de stemmethode 
van Inkesta verkozen worden. De kandidaten zijn helaas niet op het congres aanwezig. Wel stellen zij 
zich aan je voor via een filmpje. Ook kun je je vragen aan hen stellen via het online formulier. Er is 
ruimte voor enkele tweede termijnvragen op het congres. Er komen in totaal drie plekken vrij in de 
raad van advies. Je kunt tijdens het stemmen dan ook maximaal drie namen aanvinken.  

20 jaar, Utrecht 

Hee hallo! Mijn naam is Anneke, ik ben 20 jaar en ben geboren en getogen in het mooie Utrecht, waar 
ik nog steeds woon en studeer. Mijn lievelingsdier is de koala, ook al heb ik die nog nooit in het echt 
gezien. 

Met veel enthousiasme sta ik kandidaat voor de Raad van Advies. Graag wil ik mijn ervaring met het 
adviseren van besturen bij het LAKS en de Universiteit Utrecht inzetten om DWARS nog beter te maken. 
Ik hoop op jouw vertrouwen. 

Advies kandidatencommissie 
Anneke is nu bijna een jaar actief bij DWARS. Ze heeft DWARS leren kennen via DWARS op Weg. Ze 
is lid van de universiteitsraad van de Universiteit Utrecht waar ze ook bezig is met een studie Liberal 
Arts and Sciences met de hoofdrichting duurzame ontwikkeling. 

Binnen DWARS was Anneke zoekende naar een juiste positie om bij te kunnen dragen aan de 
vereniging. Ze heeft ervaring met een vergelijkbare functie bij het LAKS (Landelijk Aktie Komitee 
Scholieren), in de voortgangscommissie, wat haar goed beviel. Anneke vind het belangrijk om 
aandacht te hebben voor een goede vertrouwensband met het bestuur. Door persoonlijke 
communicatie via een buddy-systeem wil ze het contact met het bestuur goed houden. 

Anneke heeft relatief weinig ervaring binnen DWARS, maar begrijpt goed hoe de vereniging werkt. Bij 
het LAKS heeft ze geleerd om goed na te denken over welke vragen je moet stellen om achter 
eventuele problemen bij een bestuur te komen. De kandidatencommissie ziet dat haar ervaring bij het 
LAKS haar goede communicatievaardigheden heeft opgeleverd en dat Anneke scherp inzicht heeft in 
processen binnen een vereniging. De kandidatencommissie ziet Annekes ervaring buiten DWARS als 
een aanwinst voor de Raad van Advies, omdat ze met een frisse blik naar processen binnen DWARS 
kan kijken. Ze zou haar kennis van afdelingen nog kunnen vergroten, maar is zich bewust van deze 
tekortkoming en de kandidatencommissie voorziet hier dan ook geen problemen. 

 

26 jaar, Leeuwarden 

Hallo, ik ben Douwe Hoekstra en met mijn 26 jaren levenservaring solliciteer ik naar een functie in de 
Raad van Advies. Ik kom uit Friesland, waar ik tijdens mijn studie Chemische Technologie 4 jaren 
achtereen actief ben (geweest) als secretaris en tweemaal als penningmeester (DWARS en Grienlinks). 
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Ik ben nu afgestudeerd en ik wil als laatste bijdrage voor DWARS graag bijstaan met raad en 
technologisch inzicht, zo ook wil ik leden in de provincie activeren. Naast DWARS en het vinden van 
een baan vul ik mijn tijd graag met sporten (korfbal, fitness en hardlopen), lezen (kranten en boeken) 
en bordspellen. 

Advies kandidatencommissie 
Douwe heeft procestechnologie gestudeerd aan Van Hall Larenstein en is al vier jaar actief voor DWARS 
Fryslân, waar hij zich door de jaren heen heeft ingezet als secretaris en penningmeester. Daarnaast is 
Douwe bestuurslid van GroenLinks Fryslân. 

Douwe wil in de Raad van Advies (RvA) graag de stem van niet-randstedelijke afdelingen laten horen 
om zo een brug te kunnen slaan met DWARS landelijk. Hij zou zich graag willen inzetten voor de 
organisatie van regionale activiteiten om DWARSers in de provincies te mobiliseren. Douwe zoekt 
graag naar de oorzaak van een probleem in plaats van alleen de symptomen te bestrijden. 

De kandidatencommissie vindt dat Douwe nog niet goed op de hoogte is van de werkzaamheden en 
de rol van de RvA. De commissie adviseert hem om zich hier snel in te verdiepen. Daarnaast heeft 
Douwe nog niet veel ervaring met het geven van feedback, maar de commissie denkt dat Douwe dit 
wel snel op kan pakken. Wel ziet de commissie in Douwe iemand met ideeën over het afdelingenbeleid 
en met een duidelijk idee van wie hij wil vertegenwoordigen, waardoor hij zich kan ontwikkelen tot een 
waardevolle en originele aanvulling voor de RvA. 

 

20 jaar, Amsterdam 

Lieve DWARSers, 

Vier jaar geleden meldde ik mij aan als DWARS-lid. Vanaf de Tweede Kamerverkiezingen zette ik me 
fanatiek in als huis-aan-huizer en kort daarna werd ik bij de afdeling Amsterdam actief. Eerst zette ik de 
lokale actiecommissie op, waar ik leerde hoe leuk en effectief buitenparlementaire actie kan zijn. 
Daarna was ik twee jaar lang penningmeester, waardoor ik beter inzicht kreeg in de financiën van onze 
vereniging. Ook was ik het afgelopen jaar co-auteur van ons afdelingsreglement. Daarnaast was ik 
actief bij verschillende inhoudelijke commissies, zoals de commissie Internationaal. Verder ben ik door 
mijn ervaring als organiser goed op de hoogte van de campagne(strategie), wat ik belangrijk acht in 
het komende jaar. 

Ik heb DWARS altijd ervaren als een vereniging waar je écht jezelf kan zijn. Nu wil ik mijn steentje 
bijdragen om deze vereniging, die me zoveel heeft gebracht, goed te laten functioneren en verder te 
laten ontwikkelen. 

Stuur me vooral een berichtje als je nog vragen hebt! 

Advies kandidatencommissie 
Job is de afgelopen twee jaar penningmeester van DWARS Amsterdam geweest. Daarnaast is Job 
recent geslaagd voor het VWO. Volgend jaar wil hij politicologie gaan studeren aan de Universiteit van 
Amsterdam. 

Job wil graag in de Raad van Advies omdat hij wat bij wil dragen aan DWARS en tegelijkertijd nieuwe 
dingen wil leren. Hij vindt het interessant om direct betrokken te zijn bij de besluitvormingsprocessen, 
maar ziet wel dat de keuzes uiteindelijk door het bestuur worden gemaakt. Job hecht veel waarde aan 
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feedback op persoonlijk niveau of in kleine groepen, hij denkt dat de bestuursleden hier het meest 
mee gebaat zijn. Dit wil hij bereiken door een buddysysteem te hanteren. 

Job weet hoe de vereniging in elkaar zit en wat daarin de rol van de RvA is. Hij geeft blijk van goed 
inzicht in organisatorische zaken en van de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende organen 
van DWARS. Bij onderwerpen waar hij minder van weet, blijft hij het liefst op de achtergrond. Hierbij 
communiceert hij open over zijn gebrek aan kennis. De kandidatencommissie moedigt Job aan om ook 
in deze discussies wel een kritische houding aan te nemen. Job heeft veel ervaring in feedback geven. 
De kandidatencommissie ziet dit dan ook als een van zijn sterke punten. In discussies blijft Job rustig 
om heftige conflicten te voorkomen. 

 

25 jaar, Nijmegen

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Judith en stel mij kandidaat voor de Raad van Advies. Ik heb in het bestuur van voormalige 
afdeling Arnhem-Nijmegen gezeten en ben actief in verschillende landelijke commissies. De afgelopen 
jaren heb ik DWARS leren kennen als een ontzettend leuke vereniging waar ik graag deel van uitmaak. 

In de Raad van Advies ga ik mijn best doen het congres te vertegenwoordigen wanneer die niet bij 
elkaar is. Dat wil zeggen dat ik mij onder andere inzet om ervoor te zorgen dat het bestuur gemaakte 
beloftes nakomt. Verder hoop ik dat ik het bestuur kan helpen om de vereniging toegankelijk, divers, 
sociaal, groen en scherp te houden. Als ik de Raad van Advies mag komen versterken, ga ik voor een 
goede relatie met het bestuur zodat er een cultuur ontstaat waarin we met elkaar in gesprek blijven 
over wat er beter kan en wat goed gaat! 

Groetjes, 

Judith 

Advies kandidatencommissie 

Judith werkt als Proces Coördinator Facilitaire zaken op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze 
is een bekend gezicht bij DWARS. In het verleden is ze bestuurslid geweest bij de voormalige afdeling 
Arnhem-Nijmegen en heeft ze meegeschreven aan het Huishoudelijke Regelement. Op het moment is 
ze commissielid bij de scholingscommissie en zet ze zich in voor het campagneteam van GroenLinks in 
Nijmegen. 

Judith ziet de Raad van Advies (RvA) als manier om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het 
landelijk bestuur. Hierbij wil ze vooral aandacht besteden aan de beloftes van bestuurders aan het 
congres. Ze ziet het als de taak van de RvA om actief de vinger aan de pols te houden en er voor te 
zorgen dat ook aan deze vaak mooie plannen aandacht wordt besteed. Daarnaast geeft Judith aan dat 
ze vooral kennis heeft van organisatorische vraagstukken. 

De kandidatencommissie is van mening dat Judith een realistisch beeld heeft van het takenpakket van 
de RvA. Daarnaast is Judith vertrouwd met de interne cultuur van DWARS en gaat meningsverschillen 
niet uit de weg. Ze lost discussies het liefst op in samenspraak met alle partijen en is bereid om veel 
energie te steken in het zoeken naar een gezamenlijke oplossing. 
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23 jaar, Capelle aan den IJssel

Lief DWARS, 

Ik ben Marijn Snijders, 23 jaar en ik ben kandidaat voor de RvA.. Ik ben al een half jaar lid en ik hoop 
nog een tijdje in de RvA plaats te mogen nemen. Ik ben al drie jaar lid van deze mooie vereniging en 
probeer zo vaak mogelijk op activiteiten te komen. Ook zit ik al een half jaar in de RvA. Helaas gaat 
dat door de huidige omstandigheden wat moeilijker maar als we weer bij elkaar mogen komen hoop 
ik dat ik weer veel leden mag spreken. 

Ik heb het afgelopen halfjaar veel geleerd in de RvA en ik heb gemerkt dat het heel belangrijk is om in 
de haarvaten van de vereniging te zitten als RvA lid. Het is daarom ook een doel van mij om dat komend 
jaar nog meer te gaan doen. De leden maken immers de vereniging. 

Ook de huidige situatie met het coronavirus verdient extra aandacht van de RvA. De RvA moet 
natuurlijk het bestuur adviseren en dat is op dit moment misschien nog wel extra belangrijk. Niemand 
heeft namelijk eerder met zo’n situatie te maken gehad en we moeten ons er samen doorheen slaan. 

Ik hoop je snel te spreken. 

Marijn 

Advies kandidatencommissie 
Marijn is lid van de huidige Raad van Advies (RvA) en studeert Media and Information aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij is gemeenteraadslid in Capelle aan den IJssel voor GroenLinks en was 
voorzitter van de actiecommissie van DWARS. 

Marijn heeft het naar zijn zin gehad in de RvA in de afgelopen periode. Hij wil graag nog een jaar door, 
omdat hij het gevoel heeft dat hij nieuwe RvA-leden kan ondersteunen en zelf nog steeds aan het 
bijleren is. Hij wil graag de ervaring die hij heeft opgedaan binnen DWARS bij zowel afdelingen als 
inhoudelijke commissies en zijn ervaringen als gemeenteraadslid gebruiken als lid van de RvA. 
Afgelopen halfjaar heeft hij zich vooral gericht op de organisatiestructuur van DWARS, wat hij het 
interessantst vindt. Hij geeft aan het komende jaar meer proactief te willen zijn richting het bestuur. 

De kandidatencommissie ziet in Marijn een ervaren kandidaat die ook in de toekomst bij kan dragen 
aan de RvA. Marijn is enthousiast en altijd aanwezig in een groep. Marijn geeft aan steeds beter te 
leren wanneer hij moet oppassen dat hij te overheersend wordt. Hij heeft goed oog voor het belang 
van het groepsgevoel van de RvA. Marijn heeft niet direct verbeterpunten voor de RvA voor komend 
jaar, hij is tevreden hoe de RvA het afgelopen jaar geopereerd heeft. De kandidatencommissie moedigt 
Marijn dan ook aan om ook kritisch naar de RvA zelf te blijven kijken, ook als alles goed loopt. 

 

21 jaar, Amsterdam 

Hoi congres! Ik ben Myrte, en na 3,5 jaar rond te hebben gelopen bij DWARS zou ik graag plaatsnemen 
in de Raad van Advies. Volgend jaar is een enorm belangrijk jaar: de Tweede Kamerverkiezingen komen 
eraan. Als oud-bestuurslid Campagne & Communicatie en oud-lid van de campagnecommissie heb ik 
veel DWARS-campagnes zien komen en gaan, en wil daarom het komende bestuur in deze rol bij 
kunnen staan met advies waar dat nodig is. Een bestuursjaar is natuurlijk meer dan alleen campagne: 
er zijn oneindig veel knopen door te hakken en de Raad van Advies is in te zetten bij ontelbare zaken, 
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van HR-struggles tot sollicitatieprocedureproblemen. Gelukkig heb ik over veel meer dingen een 
mening dan enkel campagne (      ), en ik hoop dat die meningen en adviezen een waardevolle 
toevoeging kunnen zijn aan het huidige team. Het breekt mijn hart dat we elkaar niet in het echt kunnen 
zien, maar alsnog: tot op het congres! 

Advies kandidatencommissie 
Myrte was in 2018-2019 bestuurslid Campagne en Communicatie in het landelijk bestuur. Daarvoor 
heeft ze meerdere andere functies gehad binnen DWARS, waaronder lid van de campagnecommissie 
en redacteur bij OverDWARS. Daarnaast studeert Myrte politicologie in Amsterdam. 

Myrte ziet de ondersteunende rol richting het bestuur als kerntaak van de Raad van Advies (RvA). Ze 
ziet ook het belang van de controlerende functie maar wordt vooral gemotiveerd door het bieden van 
inhoudelijke en persoonlijke steun in de vorm van adviezen. Ze wil ervoor waken dat de RvA zijn 
meningen aan het bestuur opdringt en wil vooral aandachtspunten meegeven. Myrte vindt het 
belangrijk om eerst een persoonlijke band op te bouwen met het bestuur en wil daarom goed en 
regelmatig contact onderhouden. 

De kandidatencommissie ziet in Myrte een ervaren DWARSer met zeer waardevolle kennis van de 
vereniging en van het voeren van verkiezingscampagnes. Daarnaast heeft Myrte ruime ervaring met 
het geven van feedback, die zij heeft opgedaan in het landelijk bestuur en bij projecten buiten DWARS. 
De kandidatencommissie denkt dat Myrte hiermee een goede invloed kan hebben op de 
communicatie tussen de RvA en het bestuur en dat zij kan bijdragen aan wederzijds vertrouwen. Wel 
heeft Myrte vooral voornemens om haar kennis over campagnes in te zetten, en zich hiermee op het 
bestuurslid Campagne en Communicatie te richten. Hoewel Myrtes adviezen op dit gebied erg nuttig 
kunnen zijn, raadt de kandidatencommissie haar aan om deze focus een klein beetje los te laten. Myrtes 
ervaring en kennis kan ook op andere manieren waardevol zijn binnen de RvA. We raden Myrte aan te 
blijven monitoren in hoeverre het bestuurslid Campagne en Communicatie behoefte heeft aan advies. 

Hieronder volgen de kandidaatstellingen voor de verschillende functies binnen het landelijk bestuur, 
met de adviezen van de kandidatencommissie. Het landelijk bestuur zal via de stemmethode van 
Inkesta verkozen worden. De kandidaten zullen zich op het congres aan je voorstellen. Ook kun je je 
vragen aan hen stellen via het online formulier. Op het congres is ruimte voor enkele tweede 
termijnvragen. Per functie kun je op maximaal één iemand stemmen.  

23 jaar, Delft 

Lieve DWARSer, 

Er is veel te bereiken voor DWARS aankomend verkiezingsjaar. Dit is onze kans om de stemgerechtigde 
leeftijd te verlagen, het schuldenstelsel af te schaffen en de hoogste opkomst onder jongeren voor de 
verkiezingen te bereiken. 

We worden vaak gezien als dagdromers en idealisten, maar wij zijn meer dan dat. We durven niet 
alleen te dromen, maar ook op te komen tegen onrecht en de strijd aan te gaan. De wereld is al vol 

https://dwars.org/vragen-zomercongres-2020/


dwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwars 

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2020   
   

met onrecht en pestkoppen, er is genoeg ruimte voor eerlijkheid en helden. Het allerkleinste steentje 
dat wij als DWARS kunnen bijdragen is bergen waard. Omdat ik hierin graag het voortouw wil nemen, 
kandideer ik me voor de voorzitterschap van DWARS. 

Ik wil van DWARS de ideale plek maken voor jouw idealen. Een plek waar je kan strijden waar je voor 
staat. Of het nou voor de rechten van andere dieren is, of om te kunnen zijn wie je bent. Ik wil daarbij 
vooral niet-witte leden en geïnteresseerden aantrekken én betrekken om onze vereniging diverser te 
maken; niet alleen in ideeën, maar ook in mensen. 

Voor een rechtvaardigere wereld en een diversere vereniging wil ik aankomend jaar samen met jou de 
strijd aangaan. Doe je mee? 

Advies kandidatencommissie 
Ahmet is het afgelopen jaar Politiek Secretaris in het landelijk bestuur van DWARS geweest en was lid 
van de programmacommissie. Hiervoor was Ahmet afdelingsbestuurder bij DWARS Leiden-
Haaglanden en secretaris van de commissie Onderwijs. Hij studeert nu Internationale Politiek aan de 
Universiteit Leiden. Als hij verkozen wordt, zet Ahmet zijn studie tijdelijk op een laag pitje. 

Ahmet is erg enthousiast over DWARS en voelt zich er thuis. Dit motiveert hem om zich nog een jaar 
in te zetten binnen het bestuur. Hij zou het eervol vinden om als Turkse Nederlander voorzitter van 
DWARS te zijn. Bovendien is hij van mening dat dit een positief effect kan hebben op de diversiteit van 
DWARS en dat het jongeren met een migratieachtergrond kan inspireren om hun (politieke) dromen 
na te jagen. Ahmet heeft een aantal speerpunten waar hij zich als voorzitter op wil richten. Daarvan zijn 
het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd naar zestien, het afschaffen van het leenstelsel en het 
motiveren van jongeren om te gaan stemmen de belangrijkste. 

Ahmet vindt het een goed idee om DWARSers op de Tweede Kamerlijst van GroenLinks te krijgen.  Zelf 
ambieert hij een lage plek op die lijst en wil hij dat bestuursgenoten ook (laag) op de lijst komen te 
staan. Zo wil hij de herkenbaarheid van de GroenLinks-lijst voor jongeren vergroten. Ook wil hij deze 
positie(s) gebruiken om invloed uit te oefenen op GroenLinks en haar standpunten. Ahmet vindt het 
belangrijk om kritisch op GroenLinks te zijn, maar wil dit in eerste instantie beperken tot interne 
communicatie, om GroenLinks niet te schaden in een verkiezingsjaar. 

De kandidatencommissie ziet in Ahmet een gepassioneerde DWARSer met hart voor zowel het 
ondersteunen bij de ontwikkeling van bestuursleden als voor het bereiken van de idealen van DWARS. 
Ahmet staat inhoudelijk sterk in zijn schoenen en heeft in eerdere functies ervaring opgedaan met 
DWARSe standpunten. Ahmet kan goed bij zijn eigen verhaal blijven, en laat zich door kritische 
buitenstaanders niet in een hoekje drijven. Dit kan in publieke optredens goed van pas komen.  Toch 
heeft Ahmet moeite zijn punt bondig en helder over te brengen en kan hij hierdoor chaotisch 
overkomen. De kandidatencommissie adviseert hem hier hard aan te werken. Ahmet geeft aan snel op 
te merken wanneer mensen zich niet prettig voelen of wanneer er iets aan de hand is. De 
kandidatencommissie adviseert hem hier eerder op te handelen. In conflictsituaties kan Ahmet goed 
de rust bewaren. Hij weet wanneer een pauze nodig is en blijft niet hangen in frustraties. 

 

21 jaar, Eindhoven 

Lieve DWARSers, 

Mijn naam is Lotte, 21 jaar, Eindhovense en Brabander in hart en nieren! Tijdens mijn jaar als 
vicevoorzitter en secretaris is mijn drang om de wereld groener, socialer en vrijzinniger te maken alleen 



dwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwars 

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2020   
   

maar sterker geworden. Ik wil me blijven inzetten voor de vereniging waar ik me zo ontzettend thuis 
voel. Daarom sta ik kandidaat voor voorzitter van DWARS. 

Komend jaar zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Een jaar vol hectiek, debatten en misschien wel een 
kabinetsformatie. Dat vraagt om een voorzitter die vol enthousiasme en daadkracht de vereniging kan 
vertegenwoordigen. Ik sta te popelen om nog meer impact te maken en deze daadkracht te tonen. 
Dat wil ik zo doen: ten eerste wil ik me er als voorzitter voor inzetten dat DWARS zichtbaarder wordt, 
zowel in de media als met acties. Ten tweede wil ik zorgen dat iedereen zich welkom voelt bij DWARS. 
Ten derde wil ik als voorzitter van DWARS meer impact maken door onder andere een plek voor 
jongeren aan de onderhandelingstafel op te eisen. 

Een sterk bestuur dat zichtbaar impact maakt, daar wil ik vol voor gaan! Komend jaar zet ik me als 
voorzitter graag in voor onze mooie vereniging. Ik hoop op je steun! 

Advies kandidatencommissie 
Lotte is secretaris en vicevoorzitter van DWARS. Daarnaast studeert ze aan  University College 
Maastricht waar ze zich vooral richt op de onderwerpen politiek en bestuur. Eerder richtte ze bij DWARS 
de Limburgse afdeling op en was ze als vrijwilliger actief bij GroenLinks Maastricht en GroenLinks 
Limburg. Als ze wordt verkozen, neemt ze een tussenjaar van haar studie. 

Lotte heeft dit bestuursjaar veel geleerd over hoe een bestuur werkt. Ze zou het leuk vinden om als 
voorzitter bestuursgenoten verder te helpen in hun ontwikkeling. Verder wil Lotte zorgen dat leden het 
bestuur altijd kunnen bereiken met hun zorgen, ook anoniem. Inhoudelijk wil ze zwaar inzetten op 
studiefinanciering en het omlaag brengen van de leeftijd waarop je mag stemmen. Ten slotte wil Lotte 
ambitieus en sociaal klimaatbeleid afdwingen en binnen DWARS het diversiteitsbeleid een slinger 
geven. 

Lotte wil in het algemeen kritisch zijn op GroenLinks, maar de partij in een verkiezingsjaar helpen waar 
mogelijk en ze niet op negatieve manieren verrassen. Liever lost ze problemen op via interne 
communicatie en wil ze daarvoor de lijntjes kort houden met de Tweede Kamerfractie. Lotte wil haar 
inhoudelijke speerpunten in de praktijk brengen door invloed uit te oefenen op het 
verkiezingsprogramma van GroenLinks, onder meer door op het GroenLinks-congres partijleden voor 
onze standpunten te winnen. 

De kandidatencommissie ziet in Lotte een uitstekende en enthousiaste voorzitterskandidaat met veel 
reflectievermogen. Ze heeft ervaring met mediaoptredens en weet goed hoe ze met de media om 
moet gaan. Daarnaast heeft ze een duidelijk beeld van de manieren waarop ze haar plannen in de 
praktijk kan brengen. De kandidatencommissie is ook te spreken over haar gevoel voor onderlinge 
verhoudingen en haar toegankelijke karakter. Ten slotte heeft Lotte een goed beeld van de manieren 
waarop DWARS intern kan verbeteren. 

 

23 jaar, Amsterdam 

Hoi lieve DWARSers! 

Mijn naam is Sabine Scharwachter en ik ben kandidaat-voorzitter. Ik stel me verkiesbaar, omdat ik wil 
strijden voor een betere wereld en omdat ik het belangrijk vind dat jongeren een stem hebben in hun 
toekomst. Aankomend verkiezingsjaar is het extra belangrijk dat DWARS van zich laat horen! 



dwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwars 

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2020   
   

Van het leenstelsel tot de klimaatcrisis: onze generatie maakt zich terecht zorgen. Met DWARS kunnen 
we de protestgeneratie van de eenentwintigste eeuw aanvoeren. Make activism cool again. Zo zetten 
we jongerenthema’s op de agenda. 

Daarnaast heeft DWARS de taak GroenLinks scherp te houden op onze gedeelde idealen. Ik wil me 
inzetten voor een ambitieus verkiezingsprogramma, met stevige standpunten over een feller en 
socialer klimaatbeleid, eerlijke lonen, en een menswaardig vluchtelingen- en daklozenbeleid. 

In campagnetijd gaan we natuurlijk zoveel mogelijk stemmen voor GroenLinks behalen. Daarbij wil ik 
me inspannen om jongeren die vaker thuisblijven (zoals jongeren met een praktische opleiding of 
migratieachtergrond) naar de stembus te krijgen. Ook hun stem moet gehoord worden. 

Maar ook vind ik een inclusieve verenigingscultuur heel belangrijk. Bij DWARS moet iedereen zich 
welkom voelen in een gezellige mengelmoes van oude en nieuwe leden. 

Voor deze punten wil ik me als voorzitter vol energie inzetten! 

Liefs, Sabine 

Advies kandidatencommissie 

Sabine is afgelopen jaar voorzitter geweest van DWARS Amsterdam. Ze studeert geschiedenis en 
politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ook is Sabine redacteur geweest bij PISSWIFE 
(feministisch platform en kunstcollectief) en hoofd- en eindredacteur bij Nultweevier (studentenblad in 
Nijmegen). Als ze verkozen wordt zet ze haar studie en werk een jaar stil. 

Sabine stelt zich kandidaat voor voorzitter, omdat ze graag verder wil vechten voor de DWARSe idealen 
en ze denkt dat haar persoonlijke kwaliteiten, zoals haar aanleg voor coaching en haar vermogen om 
overzicht te creëren, in deze positie het beste uitkomen. Sabine wil de toegankelijkheid van DWARS 
vergroten, onder andere door hierop in te zetten op congressen. Ze wil graag met de rest van het 
bestuur een plan maken om de vereniging te verbeteren. 

Sabine vindt het belangrijk om komend jaar hard te werken aan een zo goed mogelijk 
verkiezingsresultaat voor GroenLinks. Ze wil daarom voorzichtig zijn met negatieve uitlatingen over 
GroenLinks in de campagneperiode en geeft de voorkeur aan intern overleg. In Amsterdam weet zij 
nu de fractieleden ook op die manier te vinden. Wel vindt Sabine het belangrijk om kritisch te zijn om 
zo de DWARSe idealen bij GroenLinks onder de aandacht te brengen, ook tijdens eventuele coalitie-
onderhandelingen. 

De kandidatencommissie denkt dat Sabine goed leiding kan geven aan het bestuur en haar 
bestuursgenoten kan helpen goed te functioneren door persoonlijke aandacht te hebben voor 
iedereen. Sabine moet wel opletten dat zij niet te veel werk overneemt wanneer een ander het druk 
heeft. Sabine is als persoon erg toegankelijk en vindt dat ook belangrijk in de positie als voorzitter, 
zodat iedereen zich welkom voelt bij DWARS. Door haar eigen enthousiasme weet ze anderen te 
motiveren. Sabine kan wanneer ze zich heeft voorbereid goed spreken voor publiek en ze kan in een 
debat de DWARSe idealen duidelijk maken, maar heeft geen ervaring met interviews. Sabine moet zich 
hierin ontwikkelen, maar de kandidatencommissie denkt dat ze dit snel op kan pakken. Sabine heeft 
nog weinig concrete plannen voor de invulling van haar bestuursjaar en de kandidatencommissie 
adviseert haar hier goed over na te denken. 

 

27 jaar, Linschoten 
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De tijd dringt! Wij leven in een wereld waarin de mensheid het gaspedaal op weg naar de afgrond 
diep intrapt. Er worden miljarden gespendeerd om “de economie te redden“, maar geld voor de echt 
grote problemen wordt er niet uitgegeven. Bij Dwars stikt het van de goede ideeën over waar het 
naartoe moet met onze toekomst, maar onze invloed op de besluitvorming is minimaal. Daar moet 
verandering in komen, voordat wij helemaal geen toekomst meer hebben. Om die reden stel ik mij 
kandidaat voor het voorzitterschap van Dwars Nederland, met een helder omlijnd plan om meer 
invloed voor Dwars in diverse bestuurslagen te krijgen, reikend van gemeenteraden tot 
provinciebesturen en landelijke politiek. Ambitieus? Ja, maar Dwars heeft veel getalenteerde mensen 
en het wordt hoog tijd dat al dat talent benut gaat worden om echt een verschil te maken. 

Met mijn opleiding als milieukundige, mijn ervaring als adviseur bij politiek en bedrijfsleven én mijn 
voorzitterschap van de commissie Natuur, Milieu en Landbouw verwacht ik de juiste verbinder te 
kunnen zijn tussen DWARS en de macht. Bovendien voel ik de noodzaak. Noem mij 
een DWARSverbinder.       

Heb je zin om mee te doen? Ik maak graag kennis met je! Je kunt mij mailen: voorzitter.nml@dwars.org. 

Advies kandidatencommissie 

Wouter is voorzitter van de DWARS-commissie Natuur, Milieu en Landbouw. Hij heeft zijn opleiding 
Milieukunde aan de HAS Hogeschool afgerond en werkt nu zelfstandig als opname-assistent voor 
klassieke muziek en als duurzame cateraar voor feesten en evenementen. Wouter heeft eerder advies 
gegeven aan een GroenLinks Statenlid in de provincie Zuid-Holland over natuurbeleid. Als Wouter 
verkozen wordt, wil hij zich volledig op DWARS richten en wil hij zijn opdrachten stop zetten voor dat 
jaar. 

Wouter wil samen met DWARS een zo groot mogelijk verschil maken in de samenleving. Hij wil 
DWARSers voorbereiden om met een realistische wereld-verbeterende visie de samenleving in te 
gaan. Hij vindt dat DWARS meer naar buiten mag communiceren door de media te bereiken, filmpjes 
te maken of acties op te zetten. Hij vindt het belangrijk om als voorzitter een visie uit te zetten 
en andere zaken meer los te laten binnen de organisatie. Hij wil graag de interne discussie binnen 
DWARS stimuleren en vindt het Politiek Overleg en samenwerkingen tussen inhoudelijke commissies 
daar een goede plek voor. 

Wouter vindt het belangrijk dat GroenLinks de kwaliteit van leven haar kernboodschap maakt en zich 
feller uitspreekt tegen de huidige inrichting van de economie. Als voorzitter wil hij daar bij GroenLinks 
op aandringen. Hij wil een concreet plan maken om GroenLinks intern via meerdere kanalen te 
overtuigen van deze kernboodschap. Ook wil Wouter GroenLinks(ers) motiveren om duurzaamheid 
meer in de praktijk te brengen. Extern wil Wouter GroenLinks steunen. 

Wouter heeft een duidelijk inhoudelijk politiek verhaal dat hij wil uitdragen als voorzitter van DWARS. 
Ook heeft hij ervaring met inhoudelijke commissies en weet hoe hij die wil inzetten om de interne 
discussie te bevorderen. De kandidatencommissie ziet dat Wouter geen ervaring heeft met 
mediaoptredens en het uitdragen van een boodschap richting de buitenwereld. Verder ziet de 
kandidatencommissie in Wouter iemand die vastbesloten is bij het nastreven van zijn doel, maar daarbij 
de emoties en problemen van zowel het bestuur als groep, als individuele bestuursleden, uit het oog 
kan verliezen. 
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22 jaar, Den Haag 

Lieve DWARSers, 

Mijn naam is Brian. Ik ben een nuchtere plattelands Zuid-Hollander die tegenwoordig in de grote stad 
Den Haag woont. Ik heb een diploma audiovisuele techniek en ik ga waarschijnlijk over een jaar 
beginnen aan de lerarenopleiding. 

Tijdens deze COVID-19-pandemie is mij nog duidelijker geworden dat ik goed bij DWARS pas. We 
zien deze tijd namelijk leraren die er alles aan doen om hun leerlingen les te geven online en verplegers 
die met veel risico’s hun patiënten verzorgen. Ik ben o.a. lid geworden van DWARS en GroenLinks, 
omdat zij altijd opkomen voor mensen in vitale beroepen. 

DWARS is voor mij ook een plek waar ik me heb kunnen ontwikkelen en waar ik me veilig voel. Ik wil 
ervoor zorgen dat nieuwe leden dit gevoel ook krijgen en makkelijk weten waar ze kunnen beginnen 
als zij actief willen worden bij DWARS. 

Met mijn ervaring binnen DWARS, maar ook buiten de vereniging (zoals in de media, AV, horeca en 
op evenementen) heb ik een brede basis om bestuursgenoten te kunnen ondersteunen in het 
belangrijke verkiezingsjaar. 

Zondag sta ik kandidaat voor de positie secretaris. Ik hoop op het congres alsnog zoveel mogelijk 
vragen van jullie te kunnen beantwoorden. 

Groeten, 

Brian 

Advies kandidatencommissie 
Brian is secretaris bij de afdeling Leiden-Haaglanden en lid van de reiscommissie geweest. Ook maakte 
hij dit jaar onderdeel uit van de congrescommissie. Op dit moment heeft hij een parttime baan in de 
logistiek. Als Brian verkozen wordt, wil hij de bestuursfunctie combineren met een parttime baan in 
een boekenwinkel en een onderwijscentrum. 

Brian heeft zich altijd heel welkom gevoeld bij DWARS en heeft er een plek gevonden om zich te 
kunnen ontwikkelen. Hij wil DWARS voor meer mensen een fijne plek maken. Dit wil hij doen door de 
website toegankelijker te maken voor (mogelijke) nieuwe leden. Ook wil hij aandacht besteden aan 
toegankelijker taalgebruik bij de interne communicatie. Brian is van plan de taakverdeling in de 
congrescommissie te verbeteren door leden van de commissie vanaf het begin eigen 
verantwoordelijkheden te geven. 

Brian komt over als een betrouwbaar persoon met wie je goed kan samenwerken. Hij kan precies, 
discreet en zelfstandig werken. Door zijn rol als secretaris van de kandidatencommissie van GroenLinks 
Zuid-Holland heeft Brian ervaring met de wetgeving rondom privacy. Ook zijn ervaring met het 
organiseren van het congres zal van pas komen als secretaris, maar de leidinggevende rol zal nieuw 
voor hem zijn. De kandidatencommissie denkt dat Brian het best tot zijn recht komt in een 
ondersteunde rol zoals secretaris. Hierbij adviseert de kandidatencommissie Brian om niet te 
afwachtend te zijn in het uitspreken van zijn mening en het aanspreken van mensen op hun 
verantwoordelijkheden. 

Bijgewerkt 
13-06-2020 
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21 jaar, Amsterdam 

Lieve DWARSers, 

Mijn naam is Noah en ik ben kandidaat voor secretaris. Ik ben 21, studeer Europese Studies in 
Amsterdam en in mijn vrije tijd ben ik ben ik vooral bezig met films kijken, Dungeons and Dragons en 
lezen. Daarnaast ben ik inmiddels al ruim drie jaar actief binnen deze vereniging, waarvan twee jaar als 
secretaris in het afdelingsbestuur van Amsterdam. 

DWARS als vereniging heeft de afgelopen jaren ontzettend veel voor mij betekend. Het heeft mij 
vrienden, gezelligheid maar ook een bewustzijn van activisme en mijn privilege gegeven. Hoewel het 
nu onder verre van ideale omstandigheden gebeurt, zou ik graag willen teruggeven aan DWARS. 

Ik zou graag mijn uiterste best doen om komend jaar twee ontzettend toffe congressen neer te zetten. 
Hier wil ik mijn uiterste best doen om de congressen fysiek te laten plaatsvinden, maar mocht dit niet 
lukken zou ik alsnog graag kijken om ook online inhoud toe te voegen; de afgelopen tijd is gebleken 
dat ook een online Q&A met een leuke spreker ontzettend leuk kan zijn. Ook wil ik graag open zijn en 
graag goede communicatie houden met de afdelingssecretarissen. 

Ik heb heel veel zin om het komende jaar te strijden voor onze idealen. 

Groetjes, 

Noah 

Advies kandidatencommissie 
Noah heeft zich de afgelopen twee jaar voor DWARS ingezet als secretaris van DWARS Amsterdam. 
Daardoor heeft hij een ondersteunende rol gehad tijdens de organisatie van het wintercongres in 
Zaandam. Hij is bezig met zijn bachelor European Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Als Noah 
wordt verkozen gaat hij naast zijn bestuursfunctie zijn studie parttime voortzetten en een bijbaantje 
nemen. 

Noah voelt zich erg thuis bij DWARS en wil zich graag voor de vereniging inzetten. De taken die bij de 
functie van secretaris passen spreken hem erg aan. Hij vindt het fijn om naast deze repetatieve taken 
ook nog andere taken op te pakken om zo gemotiveerd te blijven. Noah wil als secretaris in het landelijk 
bestuur graag toegankelijk zijn voor de afdelingssecretarissen. Daarnaast wil hij een eventueel online 
congres meer inhoud geven door bijvoorbeeld gesprekken met sprekers. 

Noah is een betrokken DWARSer en heeft zich als afdelingssecretaris verder ontwikkeld. Binnen een 
bestuur vindt Noah het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt. Ook heeft hij geleerd om zijn 
mening over zaken te delen en zich actiever op te stellen bij het organiseren van activiteiten. De 
kandidatencommissie ziet op dit punt nog veel ruimte voor verbetering. Noah heeft nog geen 
ervaring in een leidinggevende rol en de kandidatencommissie denkt dat het organiseren van een 
congres voor hem een uitdaging zal vormen. 

 

 

24 jaar, Ammerzoden 
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Lieve DWARSers, 

Mijn naam is Luuk van Doornmalen, ik ben op 14 juni op het congres op 24 jaar en 21 dagen oud en 
ik studeer Social Studies op de Fontys in Eindhoven. Ik wil komend jaar graag de rol van 
penningmeester gaan vertegenwoordigen en heb er veel zin in! 

Ik zit al sinds maart 2017 bij DWARS en voel me hier enorm thuis door me samen met jullie in te kunnen 
zetten voor (cliché DWARS-idealen). De ervaringen die ik meeneem voor deze functie zijn (zie advies). 
Daarnaast ben ik een (zie positieve eigenschappen in het advies) persoon en om deze redenen geloof 
ik dat ik mijn werk als penningmeester goed zal gaan uitvoeren. 

Verder wil ik toevoegen dat ik bekend ben met mijn reputatie als professioneel borrelaar bij DWARS  en 
vind ik het leuk om een beetje creativiteit en humor toe te voegen om de sfeer goed te houden. 
Daarentegen neem ik de cijfers wel zeer serieus en heb ik ervaring met verwijzingen om het leven en 
penningmeesterschap wat gemakkelijker te maken en te voldoen aan het maximum van precies 200 
woorden. 

Ik ben altijd te bereiken en aan te spreken voor vragen of meer informatie. 

Hartelijke groet, 

Ondergetekende 

Advies kandidatencommissie 
We kennen Luuk als penningmeester van DWARS Brabant, een functie die hij twee jaar heeft 
uitgevoerd. Ook is hij drie jaar penningmeester geweest bij zijn scoutinggroep. Luuk studeert Social 
Studies aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Hij wil hier parttime mee doorgaan als hij verkozen 
wordt. Daarnaast blijft hij in de weekenden actief bij zijn scoutinggroep. 

Luuk wil nu graag penningmeester worden, omdat hij zich graag inzet voor de vereniging. Hij heeft 
veel geleerd van zijn tijd bij DWARS en ziet zijn kandidatuur als een manier om iets terug te doen voor 
de vereniging. Hij voelt zich thuis in een ondersteunende functie en wil graag zijn medebestuursleden 
helpen met hun taken. Luuk geeft aan soms moeite te hebben met deadlines, maar hij is er mee bezig 
om te voorkomen dat het problemen oplevert. 

De kandidatencommissie ziet in Luuk een sociale en hardwerkende kandidaat. Hij heeft een 
afwachtende houding en is niet de persoon die de plannen maakt. Luuk komt meer tot z’n recht in de 
uitvoering van plannen en als probleemoplosser. Hij is gemakkelijk in de omgang en helpt anderen 
wanneer het nodig is. Dit maakt Luuk een fijne toevoeging aan een team. De commissie benadrukt dat 
Luuk op tijd om hulp moet vragen, maar ziet dat hij bezig is zich daarin te ontwikkelen. 

22 jaar, Nijmegen 

Lieve leden, 

Ik ben Sander van der Goes, 22 jaar en ben dit jaar kandidaat voor de functies van Politiek Secretaris 
en Vicevoorzitter. Ik woon in Nijmegen en studeer daar Sociale Geografie en Politicologie. Daarnaast 
ben ik de afgelopen jaren bij verschillende studenten- en jongerenorganisaties actief geweest. Zowel 
in besturen als in commissies. Naast die serieuze dingen, houd ik van koken, reizen, chillen met 
vrienden en spelletjes spelen. 
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In mijn studie leer ik over de wereld om ons heen. Maar ook voordat ik ging studeren hield ik me hier 
al flink mee bezig. Zo ben ik altijd gefascineerd geweest door andere culturen en de verschillen tussen 
arm en rijk. Maar van alleen fascinaties wordt de wereld niet beter, van actie wel. Dat is de reden dat 
ik mezelf kandideer voor de bestuursfuncties bij DWARS. Ik geloof, uitgaande van de peilingen, dat 
GroenLinks -en dus DWARS- een sleutelpositie kan krijgen in de formatie, en dat we de veranderingen 
die we zo graag willen doorvoeren in de wereld stapje voor stapje echt kunnen gaan uitvoeren. 

Laten we met z’n allen de komende maanden gaan knallen tijdens de campagne, zodat we Nederland 
en de wereld samen groener, eerlijker en inclusiever maken. 

Groeten, 

Sander 

Advies kandidatencommissie 
Sander is op dit moment voorzitter van DWARS Gelderland en eerder was hij fractievoorzitter van een 
studentenfractie in de Nijmeegse universiteitsraad en bestuurslid bij zijn studievereniging. Ook was 
Sander lid van de programmacommissie van DWARS.  Als Sander verkozen wordt, wil hij wil naast het 
DWARS bestuur een bijbaan in een winkel aanhouden. 

Sanders idealisme maakt hem enthousiast om tijdens het verkiezingsjaar bij te dragen aan DWARS. Hij 
wil de inhoudelijke commissies en andere leden stevig betrekken bij de inhoudelijke lijn van DWARS 
tijdens de campagne en formatieperiode.. Daarnaast ziet Sander ook voor zichzelf een rol bij de externe 
communicatie van DWARS, door inhoudelijk mee te denken met de voorzitter en het bestuurslid 
Campagne en Communicatie. Sander heeft ervaring met het zich snel eigen maken van vraagstukken 
waar hij nog niet zoveel van weet. 

De kandidatencommissie ziet in Sander een empathische idealist die een verbindende en 
enthousiasmerende rol kan spelen in het bestuur en binnen DWARS. Hij heeft goed zicht op de taken 
van de politiek secretaris ondanks zijn beperkte ervaring met commissies en het Politiek Overleg. 
Sander is van plan om input op te halen bij zijn voorgangers en commissiepresidia. De 
kandidatencommissie verwacht  dat hij hierdoor snel inzicht krijgt in de kansen en problemen die 
kunnen spelen. Sander beseft dat structuur belangrijk is voor de functie en kan goed plannen. In zijn 
enthousiasme kan Sander wat snel gaan en argumenten over het hoofd zien en soms heeft hij dan 
andere mensen nodig om hem af te remmen. Sander kan dit goed toelaten, maar de commissie 
moedigt hem ook aan om zelf de balans te blijven zoeken. Bij confrontaties is Sander gericht op goede 
communicatie waarbij wederzijds begrip gezocht wordt. 

  

21 jaar, Nijmegen 

Lief DWARS, 

Na ruim 2,5 jaar actief te zijn geweest binnen onze prachtige vereniging, solliciteer ik nu voor het 
landelijk bestuur. Met veel plezier sta ik kandidaat voor de functies Internationaal Secretaris en 
Vicevoorzitter. Ik ben Janno Rook, 21 jaar, afkomstig uit het mooie Drenthe en ik rond momenteel mijn 
bachelor Politicologie in Nijmegen af. 
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DWARS is voor mij een vereniging waar ik me samen met gelijkgestemden inzet voor onze waardevolle 
paarse, groene en sociale idealen. Dat heb ik met jullie al op veel verschillende manieren mogen doen, 
en met mijn ervaring als onder andere afdelingsbestuur, talenkennis en internationale achtergrond wil 
ik nu graag in het LB bijdragen aan DWARS. Als Internationaal Secretaris wil ik twee of drie vette reizen 
voor jullie gaan organiseren, wil ik op internationale DWARSe thema’s een inhoudelijke bijdrage 
leveren bij GroenLinks en de FYEG en wil ik de banden aanhalen met onze zusterorganisaties. Als 
Vicevoorzitter kan en wil ik een bindende factor zijn binnen DWARS en binnen het bestuur. Ik leg graag 
mijn oor te luister bij medeDWARSers en medebestuursleden om de vereniging te dienen. Daarnaast 
kan ik kordaat en krachtig optreden als vervanger van de voorzitter. 

Ik hoop op jullie steun op het congres! 

Advies kandidatencommissie 

Janno is al geruime tijd actief bij DWARS, onder andere als secretaris en politiek secretaris bij de 
voormalige afdeling Arnhem-Nijmegen en lid van de reiscommissie. Hij is bij een Working Group van 
de Federation of Young European Greens (FYEG) actief. Janno studeert Politicologie aan de Radboud 
Universiteit van Nijmegen. Als Janno verkozen wordt, wil hij zich vooral richten op DWARS en zijn 
andere bezigheden daarop afstemmen. 

Janno houdt zich graag bezig met internationale politiek en kijkt er naar uit om de DWARSe 
standpunten op dit gebied onder de aandacht te brengen bij GroenLinks en de FYEG. Janno vindt dat 
hij eerlijk en duidelijk communiceert en hecht veel waarde aan het maken van afspraken. Hij geeft 
eerlijk aan dat het organiseren van de buitenlandse reizen niet zijn primaire motivatie is om zichzelf te 
kandideren voor deze functie. Hij ziet dit zelf niet als een bezwaar, omdat hij wel bedreven is in 
organiseren en ervaring heeft met het alles wat er komt kijken bij de voorbereiding. Janno verheugt 
zich meer op de inhoudelijke taken van de bestuursfunctie en de campagne rondom de Tweede 
Kamerverkiezingen waarbij hij zichzelf ook wel een debat ziet voeren rondom internationale thema’s. 

De kandidatencommissie ziet in Janno een gedreven persoon die goed kan omgaan met onverwachte 
situaties. Hij is goed in organiseren door zijn ervaring als afdelingsbestuurder en lid van de 
reiscommissie. Daarnaast heeft hij veel inhoudelijke kennis over internationale zaken. Wanneer het gaat 
om zijn politiek-inhoudelijke ambities kan er spanning ontstaan tussen het takenpakket van de 
Internationaal Secretaris en dat van andere bestuursleden. De kandidatencommissie adviseert Janno 
om met de rest van het bestuur hier duidelijke afspraken over te maken. Janno is goed in direct 
communiceren maar in de samenwerking met internationale zusterorganisaties en FYEG wordt dit niet 
altijd gewaardeerd. De kandidatencommissie heeft vertrouwen dat hij in de functie van Internationaal 
Secretaris kan groeien. 

  

20 jaar, Delft 

Lieve DWARSers, waarde strijdkameraden, 

Ik ben Martijn, twintig jaar oud en woon in Delft. Ik studeer technische informatica in Delft en rechten 
in Leiden. Ik ben nu bijna drie jaar lid van DWARS en ben in die tijd actief geweest bij allerlei 
commissies, en ben daarnaast ook vaak te vinden op DWARSe activiteiten. Ik sta kandidaat voor de 
functie Scholing en Activiteiten. 
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DWARS is niet alleen een plek voor actie of politieke discussie, maar ook een leerzame en gezellige 
plek. Zelf heb ik veel geleerd bij DWARS en heb ook talloze leuke mensen ontmoet op DWARSe 
activiteiten. In mijn visie zijn scholing en gezelligheid dan ook de ruggengraat van onze vereniging. 
Daar wil ik aankomend jaar mijn bijdrage aan leveren. 

De verkiezingen, het lustrum van DWARS én corona maken aankomend jaar druk en onvoorspelbaar. 
Maar ook in deze tijden moeten we vooruit kijken. Daarom wil ik een scholingstraject starten om 
DWARSers klaar te stomen om kandidaatraadslid te worden voor de verkiezingen in 2022. Ook wil ik 
kijken naar de mogelijkheden om een zomerschool te organiseren. 

Ik ga graag met je in gesprek over mijn kandidatuur. Je kan me bereiken via email op 
martijn@dwars.org. 

Tot het congres! 

Met dwarse groet, 

Martijn 

Advies kandidatencommissie 
Martijn studeert zowel Rechtsgeleerdheid als Technische Informatica. Binnen DWARS kennen we 
Martijn als voorzitter van de commissies Privacy &Technologie en de Bijzondere Activiteitencommissie 
(BACo). Daarnaast heeft hij het afgelopen jaar meegeschreven aan het huishoudelijk reglement als lid 
van de HR-commissie. Mocht hij verkozen worden dan kan hij zijn studies flexibel indelen, waardoor 
het altijd goed te combineren zal zijn met de activiteiten van DWARS. 

Martijn wil zich graag inzetten voor de gezelligheid en ontwikkeling binnen DWARS. Martijn zou 
graag  de vaste DWARS-activiteiten anders over het jaar verdelen, zodat de belasting voor de BaCo 
en de Scholingscommissie beter verdeeld wordt. Daarnaast zou Martijn graag aan de slag gaan met 
het opzetten van een zomerschool met uiteenlopende trainingen, waar alle DWARSers aan mee kunnen 
doen. Ook wil hij een traject starten om DWARSers met interesse in de gemeenteraad goed op weg 
te kunnen helpen. 

De kandidatencommissie ziet in Martijn een kandidaat die stevig in zijn schoenen staat en goed heeft 
nagedacht over alle aspecten van zijn kandidatuur. Martijn heeft door zijn voorzitterschap van de BaCo 
veel ervaring met de organisatorische kant van de functie en gaat ook graag aan de gang gaat met de 
algemenere bestuurstaken. Martijn is zich goed bewust van de punten waar hij tegenaan kan gaan 
lopen, zoals zijn aanleg om een dominante spreker te zijn en zijn specifieke humor en taalgebruik die 
soms ontoegankelijk kunnen overkomen. Door dit bewustzijn denkt de kandidatencommissie dat 
Martijn zich hierin goed en snel kan ontwikkelen binnen het bestuur. Martijn kiest bewust voor deze 
sterk organisatorische functie maar de kandidatencommissie vraagt zich af of hij de politieke inhoud 
niet te veel gaat missen. De kandidatencommissie raadt Martijn aan om hierover te blijven 
communiceren en in overleg met het bestuur wel relevante ideeën te delen. 

 

18 jaar, Den Haag 

Hee lieve DWARSers, 

Bijgewerkt 
13-06-2020 
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Mijn naam is Neele en ik ben kandidaat voor bestuurslid Organisatie en Leden. Ik studeer 
Bestuurskunde en Taalwetenschap en in mijn vrije tijd speel ik piano, ben ik bij vrienden of familie en 
ben ik natuurlijk bezig met DWARS. 

Toen ik twee jaar geleden bij DWARS kwam, voelde ik me al snel thuis. Als afdelingsvoorzitter en 
voorzitter van de scholingscommissie heb ik veel geleerd. Dat wil ik nu inzetten als landelijk bestuurslid 
Organisatie en Leden. Zo kan ik iedereen laten zien wat voor leuke vereniging DWARS is! 

Aankomend jaar zijn de verkiezingen en daardoor komen er hopelijk veel nieuwe leden. Het is 
belangrijk om hen zich ook thuis te laten voelen bij DWARS. Daarvoor wil ik ook stappen zetten op het 
gebied van toegankelijkheid en diversiteit. 

Daarnaast spelen de afdelingen een belangrijke rol binnen DWARS. Zij organiseren veel activiteiten en 
zo kunnen DWARSers actief worden in alle hoeken van het land. Ik wil ervoor zorgen dat afdelingen 
elkaar kunnen helpen en ook altijd naar hun afdelingsbuddy of mij kunnen stappen voor hulp. 

Heb je nog vragen? Stel ze dan vooral via de app, op DWARS x bestuurskandidaten, op het congres 
of daarna! 

Groetjes, 

Neele 

Advies kandidatencommissie 
Neele is op dit moment voorzitter van de Scholingscommissie en was eerder voorzitter van de 
voormalige afdeling Arnhem-Nijmegen. Ze wil naast dit bestuursjaar een aantal vakken van haar studies 
Bestuurskunde en Taalwetenschap in Leiden blijven volgen. 

Neele heeft veel geleerd bij DWARS en wil iets terug doen voor de vereniging. Dit doet ze graag in 
een campagnejaar waarbij er, hopelijk, een grote instroom van nieuwe leden gaat zijn. Neele heeft een 
aantal punten waar ze op wil focussen in haar bestuursjaar, zo wil ze genoeg ruimte bieden aan 
afdelingen. Ze ziet voor zichzelf vooral een faciliterende rol en vindt het belangrijk om te luisteren naar 
de wensen van afdelingen. Ook wil ze gaan kijken naar de huidige opzet van de nieuwenledenavond, 
omdat deze een belangrijke rol speelt in een jaar met veel nieuwe leden. Ze vindt het belangrijk dat 
hier een compleet beeld wordt gegeven van DWARS. Daarom wil ze ook graag mensen die wat langer 
lid zijn betrekken, zodat die een beeld kunnen geven van de sfeer binnen de vereniging. Wat betreft 
diversiteit wil ze graag input ophalen uit de vereniging, omdat het voor haar belangrijk is om hier een 
uitgebreid en open gesprek over te voeren. Op basis van deze input wil ze een diversiteitsbeleid 
opstellen. 

De kandidatencommissie ziet in Neele een enthousiast en open persoon die wel van een uitdaging 
houdt. Neele is een echte doorpakker, als ze ergens aan begint wil ze het graag goed afronden. Ze 
heeft een toegankelijke uitstraling en stapt makkelijk op nieuwe leden af, waardoor die zich snel thuis 
voelen bij de vereniging. Daarnaast heeft Neele ervaring met toegankelijk schrijven, wat de inclusie 
binnen DWARS ten goede komt. Ze heeft een duidelijk en volledig beeld van de taken van het 
bestuurslid Organisatie & Leden. Haar ervaring als afdelingsvoorzitter zal haar helpen om zich te 
kunnen verplaatsen in de afdelingsbesturen. De kandidatencommissie raadt Neele aan om daar wel 
met een scherpe blik vanuit haar nieuwe functie als landelijk bestuurslid naar te kijken. Hoewel Neele 
confrontaties niet uit de weg gaat, is ze een empathisch persoon die zonder aarzelingen conflicten 
probeert op te lossen. 
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22 jaar, Nijmegen 

Lief congres, 

Hoi! Ik ben Toon, of Tony kies zelf maar). Ik ben DWARSer omdat de wereld niet altijd eerlijk is, en we 
daar eens wat aan moeten doen. DWARS ademt verbintenis, een hart voor elkaar, maar dat gevoel 
komt niet altijd bij iedereen aan. Ik wil die warmte, van en voor ons állemaal, verspreiden. 
Welkomsgevoel zou je als (nieuw) lid dan ook niet hoeven vinden, dat moet DWARS ademen, en moet 
je voelen vanaf dag één. 

Ik wil daarbij beginnen bij de 10 kloppende harten van DWARS: de afdelingen. De afdelingen zijn voor 
veel (nieuwe) DWARSers de eerste en meest directe ervaring met DWARS, en kan dé plek worden waar 
ze worden gezien. Ik wil daarom alle DWARS-onderdelen, afdelingen én commissies, actief 
ondersteunen bij drempels wegnemen en het actief betrekken van en scouten voor leden (nieuw én 
oud, uit elke DWARS-uithoek). Daarvoor wil ik een DWARS geheugen van goede ideeën opbouwen, 
met een focus op onderlinge samenwerking. 

Als we dat goed doen, geloof ik dat DWARS veel meer kan zijn dan de losse onderdelen of leden bij 
elkaar. Daar wil ik keihard voor jullie aan gaan werken, want: inclusie is een werkwoord. 

Oh, en meer coole stickers. 

Knuffel, 
T 

Advies kandidatencommissie 
Tony is secretaris bij DWARS Gelderland en volgt de research master Cognitive Neuroscience aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Hiervoor was Tony secretaris en Digitale Media Manager voor 
GroenLinks Utrecht en fractie assistent voor GroenLinks Middelburg. Als Tony verkozen wordt stelt hij 
zijn thesisonderzoek met een jaar uit. 

Tony vindt het het leukst om andere mensen te helpen en dat is ook waarom hij in zichzelf een goede 
kandidaat voor Organisatie & Leden ziet. Tony wil graag een kader opstellen voor hoe het landelijk 
bestuur afdelingen zo goed mogelijk kan helpen. Daarnaast wil hij investeren in ledenwerving door een 
plan te maken voor hoe DWARS samen met andere politieke jongerenorganisaties langs scholen kan 
gaan. Hij vindt het belangrijk dat er tijdens de zomertour niet alleen op de informatiemarkten van 
universiteiten worden aangedaan, maar dat ook de MBOs niet worden vergeten. Tony wil een 
buddysysteem introduceren voor nieuwe leden, zodat zij tijdens hun eerste activiteit een zachte landing 
hebben. Daarnaast vindt Tony diversiteit onder de leden van DWARS erg belangrijk en heeft hij 
ervaring met het werken hieraan via het diversiteitstraject dat GroenLinks Utrecht gestart heeft tijdens 
zijn bestuursjaar. 

De kandidatencommissie ziet in Tony een hardwerkende en gemotiveerde kandidaat. Tony heeft 
duidelijke plannen over wat hij wat betreft ledenwerving- en binding en diversiteit wil verbeteren. De 
kandidatencommissie raadt Tony wel aan met zijn voorgangers te praten om te zorgen dat hij het wiel 
niet opnieuw hoeft uit te vinden en hen plannen uitvoerbaar geformuleerd worden, maar moedigt hen 
aan hen enthousiasme niet los te laten. Ook waarschuwt de kandidatencommissie Tony ervoor niet te 
veel hooi op hen vork te nemen en duidelijk prioriteiten te stellen. Tony is een kandidaat die kan 
bijdragen aan een goede sfeer binnen het bestuur, doordat hij het belangrijk vindt dat iedereen zich 
gehoord voelt. 
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20 jaar, Oisterwijk 

Lieve DWARSers, 

Mijn naam is Myrte Hesselberth, ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Oisterwijk. Komend bestuursjaar hoop 
ik jullie bestuurslid Campagne&Communicatie te mogen zijn. Ik studeer SPECO Sportcommunicatie in 
Tilburg, een HBO communicatie opleiding met een specialisatie in sport. Daarnaast ben ik 
gemeenteraadslid voor PrO Oisterwijk, een lokale progressief linkse partij. Afgelopen jaar ben ik 
bestuurslid Communicatie en vicevoorzitter bij DWARS Brabant geweest. Ik ben ook lid van de 
campagnecommissie van DWARS. 

Ik hoop met de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen de DWARSe stem te kunnen laten 
horen en ervoor te zorgen dat die ook in de Tweede Kamer gehoord wordt. Ik hoop dat we, samen 
met de afdelingen en de campagnecommissie, een campagne neer kunnen zetten die indruk maakt. 
Dit wil ik doen door de jongeren in onze samenleving een gezicht te geven en een verhaal te laten 
vertellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkiesbare DWARSers op de lijst die hun verhaal vertellen. 

We moeten laten zien dat het tijd is om de klimaatproblemen serieus te nemen en dit écht te gaan 
aanpakken. We moeten actie voeren tegen het leenstelsel en ook aan GroenLinks laten zien dat ze niet 
om ons heen kunnen. In samenwerking met GroenLinks maar wel met ons eigen geluid moeten we de 
campagne in en daar heb ik jullie hulp bij nodig. 

Als jullie nog vragen hebben mogen jullie me altijd appen, bellen, Facebooken, Twitteren, een brief 
sturen of een vraag stellen tijdens de Kandidatenborrel op 4 juni. 

Ik hoop op jullie stem, 

Lieve groetjes, 

Myrte 

Advies kandidatencommissie 

Myrte is bestuurslid communicatie en vicevoorzitter bij DWARS Brabant en raadslid in de gemeente 
Oisterwijk voor PrO, een lokale progressief linkse partij. Aan de Fontys Hogeschool in Tilburg volgt ze 
de opleiding SPECO Sportcommunicatie. Als Myrte verkozen wordt, wil ze een tussenjaar nemen 
voordat ze haar studie vervolgt. Wel zal ze betrokken zijn bij de herindelingsverkiezingen van haar 
gemeente in november 2020 en ze denkt dit goed te kunnen combineren met bestuurslid zijn. 

Myrte heeft ervaring met het combineren van strategisch nadenken over communicatie en de 
uitvoering ervan. Door haar opleiding kan ze goed met Photoshop en dergelijke programma’s omgaan. 
Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 ziet ze voor DWARS een kans om 
scherper uit de hoek te kunnen komen dan GroenLinks. Ze vindt het belangrijk dat er veel overleg 
tussen DWARS en de campagneleider van GroenLinks is, zodat beiden elkaar kunnen versterken. Ook 
ziet ze kansen in het bereiken van nieuwe leden voor DWARS tijdens de campagne en vindt ze het 
belangrijk dat elk nieuw lid het gevoel krijgt dat DWARS voor iedereen een plek biedt. 

De kandidatencommissie ziet Myrte als een gedreven kandidaat die anderen kan motiveren en leiding 
kan geven aan bijvoorbeeld de Campagnecommissie. De commissie adviseert Myrte nog wel om haar 
ideeën en plannen over de campagne en communicatie van DWARS concreter te maken. Verder gaat 
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Myrte discussies en confrontaties niet uit de weg, maar is ze ook een persoon die zich goed in anderen 
kan verplaatsen. De kandidatencommissie ziet in Myrte een creatieve kandidaat met passende ervaring 
die geschikt is voor de functie van Campagne en Communicatie. 

 

Hieronder volgen de kandidaatstellingen voor vicevoorzitter. Zodra de uitslag voor het landelijk 
bestuur bekend is, zal deze stemming geopend worden. De vicevoorzitter wordt dit congres via de 
stemmethode van Inkesta verkozen. De kandidaten zullen zich op het congres aan je voorstellen. Ook 
kun je je vragen aan hen stellen via het online formulier. Op het congres is er ruimte voor enkele tweede 
termijnvragen. Je kunt maximaal op één kandidaat stemmen. 
 

21 jaar, Nijmegen 

Advies kandidatencommissie 
Janno is naast kandidaat Internationaal Secretaris, ook kandidaat vicevoorzitter. 

Volgens Janno sluiten de vertegenwoordigende delen van de beide functies mooi op elkaar aan. Het 
vervangen en adviseren van de voorzitter op politiek-strategisch gebied spreekt hem aan. Janno heeft 
vanuit zijn rol als secretaris en politiek secretaris bij de voormalig afdeling Arnhem-Nijmegen ervaring 
met politieke strategie, bijvoorbeeld met het benaderen en te woord staan van lokale media. 

De kandidatencommissie is van mening dat Janno een beperkte visie heeft op de rol van vicevoorzitter. 
Zijn focus ligt hierin op het adviseren en vervangen van de voorzitter op politiek-strategisch vlak, 
waarbij hij weinig oog heeft voor de interne rol van de vicevoorzitter en het ondersteunen bij interne 
voorzitterstaken. De kandidatencommissie denkt ook, dat wat betreft het te woord staan van media, 
Janno de stap naar het landelijk niveau onderschat.  Ervaring met sturen van en zorg dragen voor het 
interne proces in een bestuur of andere groep ontbreekt op dit moment bij Janno. Mede daardoor ziet 
de kandidatencommissie bij hem het ontbreken van visie op zo’n proces en deze rol van vicevoorzitter. 

 

22 jaar, Nijmegen 

Advies kandidatencommissie 
Sander is naast kandidaat voor politiek secretaris ook kandidaat vicevoorzitter. 

Sander ziet de functie van vicevoorzitter als een fijne combinatie tussen voeren van politiek en kunnen 
bijdragen aan een hecht bestuur. Hij heeft veel bestuurlijke ervaring, vaak waren dat voorzittersposities. 
Hij was  afdelingsvoorzitter van DWARS Gelderland en fractievoorzitter van een studentenfractie in de 
Nijmeegse universiteitsraad. Daardoor heeft hij ervaring met groepen begeleiden in het vormen van 
politieke standpunten en daarvoor draagvlak vinden. Wanneer het nodig is kan hij hierin goed zijn 
eigen mening naast zich leggen en ruimte geven aan anderen om hun mening te geven. Hij is ervaren 
in het uitdragen van deze politieke standpunten en weet hoe hij die duidelijk uit moet spreken. Het 
ondersteunen van het groepsproces vindt Sander een belangrijke taak van het vicevoorzitterschap, ook 
buiten het vormen van politieke meningen om. 

Sanders kracht is om echt iedereen van de groep er bij te betrekken. Hij is een empathisch persoon en 
kan de rol van mediator aannemen als dat nodig is. Hij kan hierbij direct zijn en stuurt er het liefst op 

https://dwars.org/vragen-zomercongres-2020/
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aan dat de betrokken partijen zo veel mogelijk uitspreken wat er aan de hand is, om daarna weer 
voorruit te kunnen kijken. Al met al denkt de kandidatencommissie dat Sander met zijn ervaring en 
vaardigheden een goede sparringpartner en, waar nodig, vervanger van de voorzitter kan zijn. 

 

22 jaar, Nijmegen 

Advies kandidatencommissie 
Tony is naast kandidaat voor bestuurslid Organisatie en Leden ook kandidaat voor vicevoorzitter. 

Hij heeft gesolliciteerd voor vicevoorzitter, omdat hij graag ook een inhoudelijker aspect toevoegt aan 
zijn bestuursjaar. Als vicevoorzitter wil hij graag als sparringpartner voor de voorzitter functioneren om 
zowel externe als interne zaken te bespreken. Tony wil als vicevoorzitter graag bijdragen het goed 
laten functioneren van het bestuur als team. Hij vindt het belangrijk om goed alles uit te spreken zodat 
beslissingen door de groep gedragen worden en iedereen zich comfortabel voelt binnen het bestuur. 
Hij ziet hierbij een rol weggelegd voor de vicevoorzitter. Tony heeft geen mediaervaring, maar wel 
ervaring met het vertegenwoordigen van GroenLinks en DWARS in debatten. 

Als secretaris van GroenLinks Utrecht heeft Tony ervaring opgedaan met het zijn van een luisterend 
oor voor de voorzitter en het snel moeten handelen wanneer dat nodig is. Tony kan zich goed 
verplaatsen in iemand anders en zal zich blijven inspannen om conflicten te voorkomen of op te lossen 
binnen een team. Volgens de kandidatencommissie ligt, mede door ervaring, de kracht van Tony bij 
de interne bestuursbanden. Het vertegenwoordigen van DWARS in de media zal voor Tony een nieuwe 
uitdaging zijn. 

Hieronder volgt de kandidaatstelling voor hoofdredacteur van OverDWARS met daarbij het advies van 
de kandidatencommissie. De hoofdredacteur zal dit congres via de stemmethode van Inkesta verkozen 
worden. De kandidaat zal zich op het congres aan je voorstellen. Ook kun je je vragen stellen via het 
online formulier. Op het congres is er ruimte voor enkele tweede termijnvragen. Je kunt maximaal op 
één kandidaat stemmen.  
 

21 jaar, Groningen

Lieve DWARSers, 

Mijn naam is Eva en dit jaar ben ik kandidaat voor hoofdredacteur van OverDWARS. Ik ben, ten tijde 
van het congres, 21 jaar oud en ik studeer Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties 
in Groningen. Naast dat ik actief ben bij DWARS, verblijd ik dagelijks mijn huisgenoten met mijn gezang 
en eet ik graag risotto met heel veel wijn. Verder speel ik viool en gitaar en ben ik een liefhebber van 
cabaret. Momenteel ben ik bestuurslid bij DWARS Groningen waar ik me heb mogen inzetten voor de 
afdelingsredactie. Hieruit heb ik veel ideeën kunnen halen voor OverDWARS. Ik stroom over van het 
enthousiasme om hoofdredacteur van OverDWARS te worden. Ik hoop dit enthousiasme over te 
kunnen dragen aan de rest van de redactie en ons samen in te zetten voor onze mooie huiskrant. 
Daarom hoop ik op jullie stem tijdens het congres. 

https://dwars.org/vragen-zomercongres-2020/
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Liefs, 

Eva 

Advies kandidatencommissie 
Eva is actief lid van DWARS Groningen, waar ze artikelen schrijft, redigeert en schrijvers werft voor de 
afdelingsredactie. Ook stuurt ze als intern coördinator de commissies aan en zit ze in het mediateam 
van GroenLinks Groningen. Mede vanwege deze ervaring wil Eva hoofdredacteur van OverDWARS 
worden. 

Eva vergelijkt haar redactiewerk in Groningen met het werk van OverDWARS, met als belangrijkste 
verschil dat de laatste een groter bereik en meer middelen tot haar beschikking heeft. Ze wil onder 
anderen de redactie meer divers maken, de redactieleden een publiek gezicht geven en zorgen dat 
de DWARS-podcast goed blijft draaien. Om de drempel voor nieuwe DWARS-leden te verlagen is Eva 
van plan meer inleidende stukken te publiceren. Ten slotte vindt ze het erg belangrijk om een goed 
groepsgevoel te creëren: als het bij OverDWARS leuk is, motiveert redactieleden dat om zich voor 
onze huiskrant in te zetten. 

De kandidatencommissie ziet in Eva een geschikte hoofdredacteur van OverDWARS. Haar ervaring, 
enthousiasme en gevoel voor onderlinge verhoudingen maken haar een goede kandidaat. Ook 
waarderen we haar ambitie, maar adviseren we haar om niet in zeven sloten tegelijk te springen. 

Vragen stellen over de verantwoordingen kan via het online formulier. Op het congres zullen het 
landelijk bestuur en de hoofdredacteur van OverDWARS hun verantwoording toelichten. Bij deze 
verantwoordingen is het mogelijk om tweede termijnvragen te stellen. In verband met het aantal 
mensen dat volgens de RIVM richtlijnen op het congres aanwezig kunnen zijn en de tijd is het niet 
mogelijk om de andere verantwoordingen toe te lichten. Wel kun je je vragen hierover stellen via het 
formulier. 

Wat een bijzonder half jaar was het! In de eerste maanden hielden we een tussentijds congres en 
verhuisden we naar een nieuwe locatie. We waren pas net verhuisd toen de coronacrisis uitbrak, die 
een grote impact had op de wereld, het politieke landschap en onze vereniging. We werden 
gedwongen om flexibel om te gaan met de situatie en hebben zoveel mogelijk van onze activiteiten 
digitaal voortgezet.  

Politiek 
In het begin van 2020 heeft DWARS een nieuw politiek programma gepresenteerd. Met deze nieuwe 
visie is DWARS de komende jaren in staat om allerlei politieke plannen te realiseren. Een van de 
succesvolste acties van afgelopen jaar was onze campagne rondom het abortusrecht. Onder de 
hashtag #Ooknubaasineigenbuik hebben we een petitie gelanceerd die meer dan 15.000 keer is 
ondertekend. Ook is de actie opgepakt en gedeeld door een aantal jonge bekende Nederlanders. 
Daarnaast hebben we actie gevoerd voor betere geestelijke gezondheidszorg, rechten voor vrouwen* 
en het klimaat. Verder werken we, tijdens het schrijven van dit stuk, nog samen met de NJR in een 
project over de verlaging van de stemleeftijd en met de JS over linkse samenwerking. De nationale 
klimaatduik, een grote actie rondom klimaat en milieu, in Zandvoort hebben we helaas moeten 
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schrappen. Om de interne discussie aan te wakkeren zijn we weer de ‘stelling van de week’ gaan 
plaatsen op zowel facebook als instagram..  

Activiteiten 
In het begin van het jaar heeft een aantal succesvolle evenementen plaatsgevonden. Denk aan het 
gala, het tussentijds congres en het PJO-parlement. We betreuren het dat een groot aantal van onze 
geplande evenementen in de rest van het bestuursjaar niet fysiek door heeft kunnen gaan. Hieronder 
waren grote projecten, zoals de lange reis, de kaderdag, de carrièredag (een netwerkevent met 
GroenLinks) en natuurlijk het zomercongres. Ook de voorbereidingen voor de zomertour en het 
zomerkamp zijn gestaakt. Sommige activiteiten die niet door konden gaan, hebben online 
plaatsgevonden, anderen zijn geschrapt. In plaats van deze fysieke activiteiten hebben we een aantal 
digitale activiteiten georganiseerd zoals gesprekken met jongeren uit Europa, DWARS X Henk Krol en 
een groot evenement over feminisme.  

Organisatie 
We hebben ons het afgelopen jaar ingezet om DWARS zo goed mogelijk voor te bereiden op zowel 
het verkiezingsjaar, als de jaren daarna. Er is een nieuw huishoudelijk reglement aangenomen dat de 
regels binnen de vereniging duidelijker en overzichtelijker maakt. Ook zijn we begonnen met het 
gebruiken van beleidsstukken, documenten waarin het door het bestuur uitgevoerde beleid staat 
geschreven. We zijn verhuisd naar een nieuw pand waar DWARS tijdelijk kan werken en bijeen kan 
komen. Ook hebben we afspraken gemaakt met GroenLinks over de definitieve huisvesting van 
DWARS. We zullen in de zomer opnieuw verhuizen, dit keer naar de Sint Jacobsstraat 12. Ook hebben 
we met GroenLinks nieuwe afspraken gemaakt over de financiën. Zo krijgen we in de komende jaren 
structureel extra geld via GroenLinks, omdat alle politieke partijen meer subsidie krijgen vanwege een 
wetswijziging. Tot slot hebben we onze financiële administratie verbeterd.  

Het zal even duren voordat het leven, en daarmee ook de werkwijze van DWARS, zal zijn zoals we het 
gewend waren. We hopen dat we afgelopen jaar veranderingen teweeg hebben gebracht waar 
DWARS nog jarenlang profijt van heeft. Het komende bestuursjaar zal waarschijnlijk nog een ruig begin 
kennen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat het verkiezingsjaar daarna spetterend zal worden.  

Ik had nooit gedacht dat de laatste helft van mijn bestuursjaar nog zo bewogen zou zijn. We kwamen 
in 2020 voor nieuwe uitdagingen te staan, waaronder de uitbraak van een pandemie die een grote 
invloed had op de werkwijze van DWARS. Ik heb geleerd om besluitvaardig en flexibel te zijn. Het was 
een grote eer om het afgelopen jaar jullie voorzitter te mogen zijn.  

Bestuur 
We waren verheugd dat Pim vanaf het vorige congres toe trad in het bestuur. Het duurde niet lang 
voordat het voelde alsof Pim altijd al bestuurslid was geweest. De bestuursdynamiek was in 2020 beter 
dan in het eerste halfjaar. We hebben onze plannen en prioriteiten geëvalueerd op twee 
bestuursdagen en op een bestuursweekend. Eén bestuurslid was enkele maanden door persoonlijke 
omstandigheden in mindere mate beschikbaar bestuurswerk te doen. Het is gelukt om de meest 
belangrijke van de overgebleven taken in die periode te verdelen over de andere bestuursleden. In de 
laatste maanden konden we als bestuur niet fysiek bijeen komen, dat vonden we erg jammer. Ik ben 
trots op mijn bestuursgenoten, die in moeilijke tijden dapper door hebben gewerkt. Het leek er even 
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op dat we wellicht langer moesten blijven besturen vanwege de coronacrisis, maar ik ben opgelucht 
dat we het stokje tijdig kunnen doorgeven aan onze opvolgers.  

De vereniging DWARS 
Het is gelukt om een deel van ons beleid te structureren en beschikbaar te maken als ‘beleidsstukken’. 
Ik hoop dat deze stukken het verenigingsbeleid transparanter maken en dat het systeem van 
beleidsstukken op de langere termijn nuttig zal blijken voor DWARS. Tijdens de coronacrisis moesten 
we als DWARS bestuur op een aantal momenten snel onze werkwijze aanpassen en duidelijkheid 
creëren voor de leden van DWARS. Ik heb hierin het voortouw genomen en ben tevreden over hoe dit 
is gegaan. Ook vind ik het tof dat we na enkele weken in staat waren om onze evenementen online te 
laten plaatsvinden. Zelf heb ik een evenement met Henk Krol als gastspreker opgezet. 

Contact met GroenLinks 
Samen met GroenLinks is het gelukt nieuwe huisvesting te vinden voor DWARS. Ook zijn er afspraken 
gemaakt over de geldstromen tussen DWARS en GroenLinks. Er is contact geweest met de 
Programmacommissie van GroenLinks, om punten te bespreken die voor ons belangrijk zijn. Daarnaast 
heb ik bijna alle partijbestuursvergaderingen en de fractievergaderingen bijgewoond. Alleen de laatste 
maanden heb ik een aantal fractievergaderingen gemist, omdat ik hier vanwege corona niet voor ben 
uitgenodigd.  

Extern 
Afgelopen half jaar was ik vier keer te horen in radioprogramma’s. Ook was ik aanwezig bij een 
bijeenkomst van Pakhuis de Zwijger en heb ik werkbezoeken gedaan aan een mbo en een instelling 
voor dagbesteding. Er heeft contact plaatsgevonden met de minister van OCW over de situatie van 
studenten tijdens de coronacrisis en de minister van BZK over het betrekken van jongeren bij de 
democratie. Tijdens het schrijven van deze verantwoording werk ik nog aan enkele opiniestukken, 
waarvan ik hoop dat er één geplaatst wordt.  

Buddy-afdeling 
Ik heb fijn contact gehad met de voorzitter van afdeling Friesland. Ik ben trots op hoe het bestuur de 
afdeling nieuw leven in heeft geblazen. Een fysiek bezoek brengen aan de provincie Friesland is helaas 
niet gelukt, maar ik ben wel langsgekomen op een digitale activiteit. 

Algemeen bestuurslid 
In overleg met het bestuurslid campagne en communicatie en de politiek secretaris heb ik gewerkt aan 
diverse politieke uitingen van DWARS. Zo hebben we met de NJR samengewerkt in een project over 
het verlagen van de stemgerechtigde leeftijd. Ook hebben we een winactie tijdens de digitale 
klimaatstaking opgezet en hebben we meegewerkt aan verschillende manifesten en opiniestukken 
geschreven door andere organisaties.  

Ik wil de RvA graag bedanken voor hun goede adviezen en de prettige samenwerking. Ook wil ik mijn 
bestuursgenoten bedanken voor een bijzonder jaar. Wat ben ik blij dat ik dit jaar met jullie het DWARS-
bestuur heb mogen vormen.  

Het afgelopen jaar was oprecht het tofste jaar dat ik ooit heb gehad en ik ben blij dat ik deze ervaring 
met zo’n leuk bestuur mocht delen. Hieronder zal ik met jullie terugblikken op wat ik het afgelopen half 
jaar heb gedaan (en geleerd)! 
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Congressen 
Vanaf het begin van het bestuursjaar heb ik me samen met de congrescommissie ervoor ingezet om 
de congresorganisatie te verbeteren. De tijd die we nemen voor de organisatie van congressen is nu 
een jaar in plaats van een half jaar. Hierdoor is er meer kans dat de congressen op goedkopere en 
betere locaties kunnen plaatsvinden en dit levert een stuk minder stress op in de organisatie. Ook 
hebben we gekeken hoe we de congrescommissie kunnen professionaliseren. Zo speelt de 
congrescommissie nu een cruciale rol in het vinden en kiezen van een congreslocatie en wisselt twee 
keer per jaar de helft van de commissie. Hierdoor zitten er altijd leden in de congrescommissie met 
ervaring in het organiseren van een congres. Ik vind het jammer dat onze coole ideeën voor sprekers 
niet uitgevoerd konden worden door corona. Wel ben ik ontzettend trots op hoe het ons gelukt is om 
in korte tijd een online congres neer te zetten. Lieve CoCo, het was me een eer om het afgelopen jaar 
met jullie te mogen werken en van jullie te mogen leren! 

Huishoudelijk reglement 
Dit jaar is het eindelijk gelukt: DWARS heeft een nieuw huishoudelijk reglement (HR)! Samen met de 
HR-commissie hebben we het HR leesbaar gemaakt, verduidelijkt en in een mooie lay-out gestopt. De 
samenwerking binnen de commissie liep super soepel en dat is terug te zien in het resultaat. 
Hoogtepunt? De titel van artikel 36: ‘Tjoek tjoek, vroem vroem, katsjing katsjing’. Lieve commissie, 
bedankt voor jullie legacy waar DWARS nog lang mee vooruit kan! 

Overige secretariszaken 
Tegen de tijd van het congres is het waarschijnlijk mogelijk om nieuwsbrieven vanuit het ledensysteem 
te versturen. Zo hoeven ledengegevens niet meer met een apart programma gedeeld te worden. Ik 
heb de Slack halverwege het jaar een grondige opschoonbeurt gegeven. Helaas ben ik er niet meer 
aan toegekomen om een training privacy aan commissies te geven door de grotere projecten aan het 
begin van het jaar. Ik ga aan mijn opvolger meegeven hier in het begin van het jaar tijd voor vrij te 
maken. Samen met onze medewerker en Oscar hebben we werk gemaakt van het contacteren van te 
oude leden om hen te vragen om donateur te worden. Om leden goed op de hoogte te houden van 
besluiten van het bestuur en de overwegingen daarbij heb ik uitgebreide notulen naar de leden 
gestuurd. Als laatste heb ik me beziggehouden met alles regelen rondom de nieuwe medewerker die 
DWARS gaat aannemen.  

Vicevoorzitter 
Als vicevoorzitter heb ik op intern gebied verschillende dingen ondernomen. Zo heb ik 
gezelligheidsactiviteiten georganiseerd en heb ik Wouter ondersteund in de organisatie van 
bestuursdagen en het tweede bestuursweekend. Hierbij heb ik er vooral op ingezet dat we aandacht 
besteden aan het kiezen van prioriteiten. Op extern vlak heb ik de banden met de Eerste Kamerfractie 
van GroenLinks aangehaald door daar aan te schuiven bij een fractievergadering. Ook ben ik bij het 
partijbestuur van GroenLinks langs geweest en heb ik met Wouter een gesprek met het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gevoerd over het jongerenparlement. Samen met Ahmet schreef ik in het AD een 
opiniestuk over dat de mensen in de publieke sector beter beloond moeten worden. Voor de actie 
baas in eigen buik heb ik twee telefonisch interviews gedaan en actief contact met radiozenders 
onderhouden waar ik op een haar na helaas niet terecht kon. Als laatste heb ik het initiatief genomen 
om samenwerking met de Jonge Socialisten op te zoeken voor een cool plan waar later meer over naar 
buiten komt. Om te zorgen dat lessen uit de afgelopen jaren bewaard blijven, heb ik een witboek 
opgesteld voor de volgende vicevoorzitter met ervaringen van mezelf en (vice)voorzitters van vorige 
jaren. 

Buddy-afdeling 
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Ik heb fijn contact gehad met mijn buddy DWARS Amsterdam. Vaak was dat niet nodig omdat alles 
goed liep! Ik ben twee keer langs geweest: fysiek op de AAV en tijdens een online activiteit. Jullie 
hebben het super goed gedaan! 

Het bestuur 
Lieve bestuursgenootjes, wat heb ik ervan genoten om met jullie op activiteiten te staan, leuzen te 
roepen tijdens demonstraties, een eigen pand te hebben en te borrelen na onze vergaderingen. Ik kijk 
terug op een gezellig jaar met als hoogtepunt de geslaagde #ooknubaasineigenbuik actie! Ook online 
hebben we er een feestje van gemaakt. 

Het afgelopen jaar was ontzettend tof. Ook de tweede helft van mijn termijn heb ik me met veel plezier 
ingezet voor de vereniging. Ik heb het geluk gehad met veel mensen binnen en buiten DWARS te 
mogen werken Hieronder geef ik jullie een overzicht van wat ik allemaal gedaan heb. 

Afspraken met GroenLinks 
Bij het wintercongres waren we als bestuur nog midden in de onderhandelingen met GroenLinks over 
nieuwe financiële afspraken, het zogenoemde convenant. Deze onderhandelingen zijn in het afgelopen 
half jaar afgerond. Uiteindelijk is afgesproken dat DWARS wel jaarlijks een bedrag van ongeveer 
€50.700 gaat betalen, maar dat we als vereniging ook een deel van een extra subsidie krijgen ter 
waarde van ongeveer €53.000. Dit extra geld is beschikbaar door een verhoging van de subsidie voor 
politieke partijen. Door dit extra geld is het mogelijk om de bezuinigingen in de begroting van 2020 
terug te draaien. Ook is besloten dit geld in te zetten om een extra medewerker aan te nemen die zich 
zal richten op het verbeteren van onze campagnes en grafische communicatie. 

Verhuizing 
Ook heb ik me bezig gehouden met het regelen van de verhuizing van DWARS. Eind februari is DWARS 
naar een tijdelijk pand op Oudegracht 24 verhuisd. Tot het begin van de coronacrisis heeft het bestuur 
hier vergaderd, terwijl commissievergadering grotendeels al in het nieuwe GroenLinkspand 
plaatsvonden. Naar verwachting verhuist DWARS eind juli ook naar het nieuwe pand aan de st. 
Jacobsstraat.  

Accountant 
Afgelopen november heeft er extra accountantscontrole plaatsgevonden en hiervan werden in januari 
de resultaten bekend. Helaas bleek onze boekhouding niet te voldoen aan de meeste eisen van de 
accountant. Daarom zijn er samen met de financiële afdeling van GroenLinks een aantal stappen gezet 
om de boekhouding te verbeteren. Deze verbeteringen zijn naar verwachting voor 1 juni afgerond. Op 
deze manier verwachten we wel goedkeuring te krijgen bij de accountantscontrole over 2019, die rond 
de tijd van het congres zal plaatsvinden. 

Vaste taken 
Verder ben ik ook doorgegaan met het vervullen van vaste taken, zoals het afhandelen van declaraties, 
het betalen van rekeningen en het bijhouden van de boekhouding. Helaas heb ik tussen het 
wintercongres en de kascontrole in maart niet genoeg contact gehad met de kascommissie. 
Ondertussen hebben we dit uitgepraat en is dit contact naar mijn idee verbeterd. Wel heb ik in nauwe 
samenwerking met de kascommissie en de RvA verder gewerkt aan het transparanter maken van het 
declaratiebeleid.  
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Afdelingen  
Door de meerdere projecten waar ik het afgelopen halfjaar aan gewerkt heb, is het mij helaas niet meer 
gelukt de uitgavenrichtlijn voor afdelingspenningmeesters te voltooien. Wel heb ik in december samen 
met Sybren Deuzeman voor het eerst een training voor afdelingskascommissies georganiseerd. 

CoCo 
Het afgelopen halfjaar heb ik ook minder tijd gestoken in de Congrescommissie (Coco). Hiervoor heb 
ik gekozen, omdat de Coco zich heeft ontwikkeld tot een sterke commissie, waarin de commissieleden 
het grootste deel van het werk zelf kunnen doen. Ik wil alle leden van de Coco en Lotte complimenteren 
voor hun harde werk! 

Buddy 
Helaas heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat ik de afdeling Utrecht minder kon bezoeken dan dat 
ik vantevoren had gepland. Wel heb ik in december de AAV bezocht en heb ik meer persoonlijk contact 
gehad met de bestuursleden. De afdeling heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er zowel voor als 
tijdens de coronacrisis veel leuke en goedbezochte activiteiten waren en daarvoor verdienen ze alle 
complimenten! 

Het einde 
Afgelopen jaar heeft een diepe indruk op mij achtergelaten. Ik heb een ontzettend toffe tijd achter de 
rug waarin ik een hoop heb geleerd. Graag zou ik iedereen willen bedanken met wie ik afgelopen jaar 
heb samengewerkt, zoals de kascommissie, de CoCo, mijn buddy-afdeling, de 
afdelingspenningmeesters en de RvA.  Maar het meest wil ik nog ik nog de rest van mijn bestuur 
bedanken: jullie enthousiasme, kritische houding en steun was van onschatbare waarde. 

Een jaar landelijk bestuur was een bijzondere ervaring. Zoals je waarschijnlijk ook al bij de overige 
verantwoordingen van mijn bestuursgenootjes hebt kunnen lezen, ging het allemaal veels te snel en 
was het een super tof bestuursjaar. Van het verhuizen naar een eigen pand tot het dealen met een 
pandemie: we hebben het allemaal gedaan. Ondanks dat het richting het wintercongres persoonlijk 
met mij niet super goed ging, heb ik me de rest van het jaar gelukkig wel volledig kunnen inzetten voor 
onze vereniging. 

Politiek 
Afgelopen jaar heb ik samen met Wouter (voorzitter) en Pim (bestuurslid campagne en communicatie) 
binnen de politieke driehoek vele vergaderingen gehad over de politieke lijn en uitingen van DWARS. 
Binnen de driehoek hebben we gewerkt aan onze speerpunten voor het afgelopen jaar, vele tweetjes 
geschreven en in het algemeen de politieke lijn uitgewerkt van DWARS. We hebben ons als vereniging 
op allerlei manieren politiek geuit. Niet alleen in de vorm van opiniestukken en petities, maar ook door 
het organiseren van acties. 

Acties 
We hebben meerdere succesvolle acties opgezet waarmee we verschillende onderwerpen hoger op 
de agenda hebben gezet. Van de actie over het woningtekort, tot onze actie voor het abortusrecht. 
Wel liep communicatie rondom deze acties soms slecht en hadden wij als driehoek beter kunnen 
communiceren met de rest van het bestuur. Later is de communicatie hierover verbeterd en vindt deze 
nu veel eerder en concreter plaats.  
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Ik ben bezig geweest met het opzetten van een nieuwe actiecommissie voor DWARS. De oude 
actiecommissie viel om meerdere redenen uit elkaar. Door met meerdere leden van deze commissie 
in gesprek te gaan heb ik het proces en de voorgaande actiecommissie geëvalueerd. Daarmee hebben 
we als bestuur een nieuwe vorm voor een actiecommissie geformuleerd. De commissie verkeert 
momenteel in de opstartfase. 

Inhoudelijke commissies 
Een belangrijke taak als politiek secretaris is het coördineren en ondersteunen van de vele 
inhoudelijke commissies die onze vereniging kent. Ik heb tientallen sollicitatiegesprekken gevoerd en 
nieuwe presidia aangesteld. Ondanks dat het tot het wintercongres niet goed lukte om diversere 
kandidaten te kunnen trekken, is het het afgelopen halfjaar wel gelukt om meerdere niet-witte en/of 
niet-mannelijke presidia aan te stellen. Vooral samenwerken mét en het tijdig informeren van de 
zoekcommissie hielp hier heel erg bij. Ik wil de zoekcommissie dan hartelijk bedanken voor al hun 
hulp! 
Daarnaast was één van mijn bestuursdoelen om de samenwerking en contact tussen de afdelingen en 
de inhoudelijke commissies te versterken. Dit is het afgelopen jaar gelukt door twee aparte 
bijeenkomsten te organiseren tussen afdelingsvoorzitters en commissiepresidia. Hier hebben ze samen 
een training gevolgd en hebben elkaar beter leren kennen. 

Tot slot heb ik in het algemeen geprobeerd de commissies zo veel mogelijk te ondersteunen. Van 
uitgebreid inwerken tot het updaten van de commissie overzichtspagina. Helaas is het niet gelukt om 
dit in de eerste helft van het jaar in de mate te doen waarin ik dat wilde. Onder andere door 
persoonlijke omstandigheden, maar ook door drukte met mijn overige functiespecifieke taken. 
Hierdoor lukte het mij niet om de commissies in zoverre te ondersteunen als dat ik dat had gewild. 

Programmacommissie 
Afgelopen jaar heb ik deel uit mogen maken van de programmacommissie. Met een team van 6 
toppers hebben we samen het nieuwe politiek programma van DWARS geschreven. Deze werd tijdens 
het tussentijds congres in februari aangenomen. Wel was er vanuit de vereniging kritiek op onze keuze 
om als landelijk bestuur amendementen in te dienen op het conceptprogramma. Na intensief beraad 
met zowel de programmacommissie zelf, als met de Raad van Advies, werd uiteindelijk besloten om 
hiervan af te zien. Voor toekomstige besturen en programmacommissies gaat de opzet en vorming van 
de programmacommissie grondig geëvalueerd worden. Als laatste heb ik geholpen bij de organisatie 
en dagplanning van het tussentijds congres. Lieve commissiegenootjes heel erg bedankt voor jullie 
hulp en harde samenwerking, ik ben super trots op jullie! 

Samenwerking met andere PJO’s 
Afgelopen jaar had ik als doel om in mijn samenwerking met andere politieke jongerenorganisaties 
(PJO’s) een proactievere houding aan te nemen. Dit heb ik onder andere bereikt door de 
hoofdorganisatie van het jaarlijkse PJO-Parlement op me te nemen. 

Algemene bestuurstaken 
Naast mijn functie specifieke taken heb ik afgelopen jaar ook op verschillende manieren de rest van 
mijn bestuursgenootjes geprobeerd te ondersteunen. Waar nodig heb ik taken overgenomen om druk 
op anderen te verlichten, door bijvoorbeeld deel te nemen aan de reiscommissie. Ik ben vooral de 
laatste paar maanden met het digitaliseren van onze activiteiten bezig geweest. Ik heb zo het initiatief 
genomen om een landelijke Discord-server op te zetten en heb dit samen met Pim verder opgezet en 
beheerd. 

Afdelingsbuddy’s 
Als afdelingsbuddy’s had ik de afdelingen Overijssel en Gelderland. Ik ben oprecht super trots op mijn 
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buddy’s en ben blij dat ik jullie buddy mocht zijn vanuit het landelijk bestuur. Jullie hebben je eigen 
ups en downs gehad in de afgelopen termijn, maar zijn er sterker uitgekomen dan ooit! Ik heb 
geprobeerd zo vaak mogelijk te communiceren en hulp te bieden waar nodig, zoals bijvoorbeeld na 
de aankondiging van de maatregelen rondom het coronavirus. Ik hoop dat jullie daar iets aan hebben 
gehad en laf joe vooral much. 

Het einde 
En dan het einde. Het was een super bijzonder en leuk jaar. Ik ga proberen om de beste opvolger ooit 
te krijgen door een uitgebreide inwerking. Hard gewerkt om de stem van #teampatat binnen het 
bestuur te laten horen. Heel veel kusjes aan alle inhoudelijke commissies, de programmacommissie, 
de RvA en vooral heel veel liefde en trots naar mijn bestuursgenootjes. 

Sinds het wintercongres heb ik veel mooie maar ook soms verdrietige momenten meegemaakt. Ik ben 
zo dankbaar voor dit bestuursjaar en wil met deze verantwoording jullie meenemen in mijn doen en 
laten van de afgelopen tijd.  

Banden: nieuw en oud  
In het tweede deel van mijn termijn heb ik meer focus kunnen leggen op contacten houden en nieuwe 
banden aangaan. Dit begon al op de dag na het wintercongres toen ik namens DWARS op reis ben 
gegaan naar Noorwegen. Ik heb hier de kans gehad om veel jonge groenen te ontmoeten. Ook heb 
ik meer aanwezig kunnen zijn bij FYEG (Federation of Young European Greens) activiteiten, doordat er 
veel naar een digitaal medium zijn verplaatst. Omdat het jaarlijks congres van de FYEG oorspronkelijk 
in mei zou zijn, is er ook veel contact geweest met verschillende organisaties over het gezamenlijk 
schrijven van resoluties en het aanvullen van het politiek programma van de FYEG. Hier zal ik in de 
laatste weken van mijn termijn hard aan doorwerken. 

Recent heb ik veel tijd gestoken in de banden met onder andere de Noorse, Zweedse en Catalaanse 
jonge groenen. Ook heb ik samen met 17 andere organisaties een brief geschreven over de noodzaak 
van europese financiële solidariteit in tijden van Corona. Met GroenLinks Europa heb ik veel contact 
gehouden, hoewel het nu minder intensief is geweest door het wegvallen van evenementen en 
ontmoetingen in persoon.  

Reizen  
In december en januari ben ik samen met de hulp van de reiscommissie aan de slag gegaan met het 
organiseren van de lange reis, die dit jaar in april in Barcelona zou plaatsvinden. Ik vond het moeilijk 
om een knoop door te hakken en om te beslissen welke bestemming de reis zou hebben. De kosten 
van de reis zou namelijk hoger liggen dan dat gebruikelijk is voor een lange reis van DWARS. Ik heb 
veel advies over ingewonnen om de inclusiviteit van de reis te waarborgen. Hiervoor hebben we de 
laagdrempelige optie gecreëerd om de betaling in twee termijnen te doen. We waren al ver met het 
programma en we hadden er allemaal ontzettend veel zin in. Helaas hebben we door de corona 
maatregelen de beslissing moeten nemen om de reis te annuleren. Dit vond ik erg zwaar. Ik heb hier 
immers hard voor gewerkt en veel over gedroomd. Toch was het de juiste keuze. Ook de reis naar het 
Europees Parlement in Straatsburg, in juni, waarvan de organisatie al bezig was, bleek niet haalbaar.  

Buddies 
Tijdens mijn bestuurstermijn waren de afdelingen Limburg en Leiden-Haaglanden mijn buddies. 
Limburg heeft het het afgelopen jaar niet makkelijk gehad. Ik heb hier actief in proberen mee te denken 
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en helpen waar dit kon. Het bestuur van Leiden-Haaglanden functioneerde top en de opkomsten op 
activiteiten waren goed. Hierdoor heb ik niet veel ondersteuning hoeven te bieden.  

Algemene bestuurstaken 
Mijn algemene bestuurstaken heb ik voornamelijk ingevuld door mijn bestuursleden te ondersteunen 
tijdens activiteiten of in het nadenken over beleid. Ik heb opnieuw mijn best gedaan om me in te zetten 
voor een warme sfeer waarin iedereen zich kwetsbaar kan opstellen. Daarnaast, doordat Joelle een 
tijdje niet haar taken heeft kunnen vervullen, heb ik de organisatie van het traject DWARS op weg op 
mij genomen. Dit was een flinke tijdsinvestering maar met een geweldig traject groep hebben we toch 
het traject goed kunnen uitvoeren.  

Tot slot  
Nu we leven in een heel andere realiteit, heb ik mijn taken proberen aan te passen. Zoals eerder al 
benoemd kan ik nu bij veel meer internationale activiteiten aanwezig zijn en zien veel organisaties nu 
hun kans om uitwisseling op te zoeken. Ik zie daarom uit naar mijn laatste paar weken en hoop alles er 
nog uit te kunnen halen.  

Ik ben oneindig dankbaar voor iedereen die mij dit jaar gesteund heeft. In bijzonder wil ik mijn 
dankbaarheid uitspreken aan mijn bestuur, woorden schieten mij te kort. Bedankt aan alle DWARSers 
die het zo leuk en leerzaam hebben gemaakt. Bedankt aan mijn buddy’s en de reisco. Bedankt aan de 
raad van advies voor al jullie wijze inzichten. 

Het zomercongres van 2019 voelt oprecht als gisteren, maar een heel jaar besturen komt nu toch echt 
ten einde. Het was een jaar vol fantastische evenementen, iets te lange bestuursvergaderingen en een 
jaar waarin ik veel nieuwe DWARSers heb leren kennen. Ik blik graag met jullie terug op het afgelopen 
halfjaar.  

Persoonlijk 
Direct na het wintercongres kreeg ik het nieuws dat een naaste ernstig ziek was. Dit nieuws sloeg in als 
een bom. Ik heb daarop besloten mijn bestuurstaken tijdelijk naast me neer te leggen en mijn gezin en 
mijzelf als prioriteit te stellen. Dit vond ik erg lastig, ik wilde mijn bestuur en de hele vereniging niet 
teleurstellen. Mijn bestuur en andere DWARSers hebben het overnemen van mijn taken ontzettend 
goed opgepakt. Bedankt hiervoor, jullie zijn fantastisch. Sinds februari ben ik weer langzaam dingen 
op gaan pakken en de laatste maanden van mijn termijn ben ik volledig aan de slag geweest. 

Activiteiten 
In de tijd van mijn afwezigheid heeft er een aantal geslaagde activiteiten plaatsgevonden. Zo was er 
het Fabuleuze Feestdagen Festijn, het DWARS Gala, DWARS X Femke Merel en de DWARSe 
debatwedstrijd. Hierbij was er een afwisseling tussen gezellige en leerzame activiteiten. Helaas hebben 
we de hierna geplande activiteiten drastisch moeten aanpassen door corona. Zo hebben we 
verschillende activiteiten moeten afzeggen. Wel zijn we meteen aan de slag gegaan met het 
organiseren van online activiteiten. Dit was best een zoektocht: het organiseren van online activiteiten 
heeft andere uitdagingen. Uiteindelijk ben ik trots op de activiteiten die we hebben neergezet. Als 
hoogtepunt van de online activiteiten wil ik graag ‘de Geschiedenis van het Feminisme’ uitlichten: een 
evenement met meer dan honderd deelnemers, waaronder ook geïnteresseerde niet-leden. 

Scholing 
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Eén van de grootste scholingsactiviteiten van het jaar is DWARS op weg. Ik keek er erg naar uit om dit 
te organiseren. Helaas ben ik na de voorbereidende fase zoals eerder genoemd uitgevallen. Het succes 
van DWARS Op Weg 2020 is daarom grotendeels te danken aan de trajectgroep en vervangend 
bestuurslid Miriam. Naast DWARS op weg is er aan scholing gewerkt door masterclasses en open 
trainingen te organiseren, waarvan deels online. De kaderdag kon helaas niet doorgaan. Mijn 
communicatie met de Academy is minder intensief geworden. Deels doordat de Academy 
zelfstandiger is gaan functioneren en deels doordat ik niet aanwezig was. Ik ben trots op hoe de 
Academy zich in een jaar tijd heeft geprofessionaliseerd en hoe ze creatief zijn geweest in tijden van 
corona.  

Algemene bestuurstaken 
Naast functiespecifieke taken ben ik bezig geweest met allerlei algemene bestuurstaken. Hiervan wil ik 
onze geslaagde #ooknubaasineigenbuik actie graag uitlichten. Wat begon als boze spraakmemo met 
het idee voor de actie aan mijn bestuur, eindigde door sterke inzet van het hele bestuur in één van de 
meest succesvolle acties van DWARS ooit. Hier ben ik enorm trots op. 

Buddy   
Mijn buddy was afdeling Groningen. Lieve afdeling Groningen, sorry dat ik in de tweede helft van dit 
jaar niet bij jullie ben langs geweest. Jullie hebben een fantastische prestatie geleverd afgelopen jaar 
en daar mogen jullie trots op zijn. 

Tot slot 
Lief DWARS, ik ben trots dat ik een jaar lang jullie bestuurslid heb mogen zijn. Ik heb me ondanks 
tegenslagen keihard ingezet. Dankjewel scholingscommissie, bijzondere activiteitencommissie, 
DWARS Academy, RvA & trajectgroep voor jullie inzet en wat ik van jullie heb mogen leren. Bedankt 
DWARSers voor alle leuke momenten die we samen hebben beleefd. Als belangrijkste: bedankt lieve 
Wouter, Lotte, Oscar, Ahmet, Miriam, Casey en Pim. Bedankt voor jullie steun, voor jullie lessen en 
voor alle ontzettend leuke momenten.  

Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit jaar jullie bestuurslid organisatie & leden mocht zijn. Dit was zeker 
één van de tofste jaren van mijn leven.  

Afdelingen 
Het tweede half jaar is er weinig veranderd in het beleid ten opzichte van afdelingen. Er zijn regelmatig 
voorzittersoverleggen geweest en de nieuwe vorm hiervan is goed bevallen. Er is nu meer ruimte om 
spontaan onderwerpen te bespreken als dit nodig is. Verder heb ik veel contact gehad met de 
afdelingsvoorzitters rondom de coronacrisis en mijn best gedaan ze hier zo goed mogelijk in te 
ondersteunen. Helaas kon ik niet altijd alle antwoorden bieden, omdat de situatie snel verandert en er 
niet altijd direct een besluit van het bestuur lag.  

Ledenwerving & ledenbinding 
Er hebben geen fysieke ledenwervingsevenementen plaatsgevonden in de tweede helft van het jaar. 
Wel is er ingezet op online ledenwerving, gekoppeld aan evenementen. We hebben flinke interesse 
gehad van mogelijke nieuwe leden door de Ook Nu Baas In Eigen Buik actie. Daarom is er besloten 
online nieuweledenavonden te gaan organiseren. De trainingen voor DWARS 101 zijn in het water 
gevallen door de verhuizing en daarna de coronacrisis. Er was lang geen fysieke locatie beschikbaar 
en ook het zalen reserveren bij GroenLinks verliep stroef. Een aantal keer is mijn reservering achteraf 
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toch geannuleerd. Ik heb ervoor gekozen deze niet online te organiseren, omdat online trainingen 
geven lastig blijkt voor de trainers. Verder ligt er aan het eind van het bestuursjaar een plan voor een 
nieuw promotiefilmpje, waarmee online leden geworven kunnen worden. Vanwege COVID-19 kon 
deze helaas niet meer opgenomen worden. 

Organisatiestructuur & Diversiteitsbeleid 
In de organisatiestructuur is dit half jaar niet heel veel veranderd. Wel is er een plan om een nieuwe 
medewerker aan te nemen voor webcare en grafische ondersteuning. Ik ben op het moment van 
schrijven bezig met gesprekken inplannen met organisaties die ons eventueel verder zouden kunnen 
helpen met ons diversiteitsbeleid. Ik hoop hier een aantal concrete aanbevelingen uit te halen voor het 
volgende bestuur. Hier zal ik mondeling een update over geven. Ook zijn Miriam en ik momenteel nog 
bezig met het mogelijk aanpassen en uitbreiden van de gedragscode. Ook hier komt een mondelinge 
update over.  

Promotiemateriaal  
Hebben jullie ook zo'n toffe regenboogtrui besteld? Naar aanleiding van onze 1 april grap heb ik een 
hele hele hele gave nieuwe trui beschikbaar gesteld in de webshop. Deze is heel goed ontvangen en 
we hebben er €333 mee opgehaald voor stichting Transvisie.  

Algemeen bestuurslid 
Ik heb me het afgelopen jaar bewezen als een bestuurslid dat vaak kleine, losse taakjes oppakt 
tussendoor. Ik heb dan ook veel tijd gestopt in het zijn van algemeen bestuurslid. Zo heb ik 
bijvoorbeeld af en toe geholpen bij webcare, het ondersteunen van andere bestuursleden op 
activiteiten en het maken van een leuke 1 april grap. 

Buddy 
Dit jaar heb ik buddy mogen zijn van niet 1, niet 2, maar 3 afdelingen. In december heb ik afscheid 
genomen van mijn buddy Brabant. Dank jullie voor het fijne contact tot december en al jullie 
enthousiasme! Verder ben ik een aantal maanden buddy geweest van de afdeling Groningen. Helaas 
ben ik door de crisis niet langs geweest toen het op de planning stond, maar toch bedankt voor jullie 
fijne contact in die maandjes. En dan de enige echte afdeling Rotterdam-Rijnmond. Ik ben al sinds het 
begin jullie buddy en dat ben ik nog steeds. Jullie zijn toppers! Ook jullie heel erg bedankt.  

Oh mijn lieve, geweldige, mooie, fijne DWARS. Ik heb het super fijn gevonden dat ik me dit jaar voor 
jullie heb mogen inzetten. In het bijzonder wil ik even alle afdelingen bedanken. Zonder jullie was 
DWARS nooit zo tof als het nu is. Jullie inzet is geweldig en ik heb heel veel bewondering voor hoe 
jullie je door deze tijd heen slepen met online evenementen en vergaderingen. Daarnaast wil ik 
natuurlijk nog 7 andere geweldig mooie mensen bedanken. Wouter, Lotte, Oscar, Ahmet, Miriam, 
Joëlle & Pim: Het was heel fijn om dit bestuursjaar met jullie samen te werken en heel veel lol te 
trappen. Jullie zijn 7 van de meest hardwerkende personen die ik heb mogen meemaken. Dankjewel 
voor alles! 

Het was een eer om sinds het wintercongres jullie bestuurslid Campagne en Communicatie te zijn! Het 
afgelopen half jaar heb ik met veel plezier bijgedragen aan het bestuur. Ook in deze vreemde tijden 
van pandemie heb ik me ingezet om de standpunten en bezigheden van DWARS helder te 
communiceren naar de leden en geïnteresseerden. 
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Politiek 
Samen met Wouter (voorzitter) en Ahmet (politiek secretaris) heb ik wekelijks vergaderd over DWARSe 
reacties op de actualiteit, zowel op de korte termijn als op de lange termijn. Bij die eerste kan je denken 
aan directe uitingen op sociale media zoals tweetjes, bij de tweede aan grotere projecten als 
opiniestukken en petities. Samen met Wouter en Ahmet, ookwel de politieke driehoek, hebben we 
zoveel mogelijk aangehaakt op nieuws rondom onze speerpunten: hokjesdenken, financiële 
problemen onder jongeren en de klimaatcrisis. 

Helaas kon onze actie tegen het F1 toernooi in Zandvoort niet doorgaan door de COVID-19 uitbraak. 
Wel hebben we op verschillende manieren digitaal actie gevoerd. Zo hebben we digitaal gestaakt op 
3 april, en een actie over stemrecht in samenwerking met de NJR gedaan. Ten slotte was er de actie 
#ooknubaasineigenbuik, onze meest succesvolle actie van dit jaar. 

Campagne en de campagnecommissie 
Het afgelopen jaar waren er geen verkiezingen, dus hebben we met de politieke driehoek ingezet op 
een aantal inhoudelijke campagnes en daar onze acties op aangesloten. 

Om de landelijke verkiezingen van 2021 in goede banen te leiden, is in maart een nieuwe 
campagnecommissie aangesteld. Dit team van 8 heeft nu een aantal keer vergaderd, om over de 
termijn van een jaar de verkiezingscampagne goed voor te bereiden. Zo staat de commissie nu goed 
in de startblokken voor het komende jaar! 

Communicatie 
Ik heb me de afgelopen maanden ook ingezet op de zichtbaarheid van DWARS landelijk op de sociale 
media, door meerdere keren per week onze volgers op de hoogte te houden van onze activiteiten en 
standpunten. Daarnaast hebben we de stelling van de week weer nieuw leven in geblazen, die nu niet 
alleen op Facebook, maar ook op Instagram verschijnt. 

Met de pandemie was het moeilijk om met DWARSers samen te komen. Om toch nog sociaal contact 
te kunnen hebben, heb ik samen met Ahmet de DWARS Discord server opgezet. Op deze digitale 
omgeving komen DWARSers vanuit allerlei afdelingen wekelijks buurten. 

Buddy 
Vanaf december ben ik de buddy van Brabant geweest. Helaas kon ik niet bij de winter AAV aanwezig 
zijn. Ik heb geprobeerd jullie te ondersteunen waar nodig en vond het erg leuk om samen met jullie te 
carnavallen in februari. Daarna heb ik jullie afdeling door de uitbraak alleen digitaal kunnen bezoeken. 
Bijzonder was jullie avond met Tom van den Nieuwenhuijzen in mei: cool dat jullie het nieuwste Tweede 
Kamerlid van GroenLinks zo snel over de vloer hadden! 

Dan is hierbij mijn half jaar bestuur ten einde. Wat is het snel gegaan! Al kort na het wintercongres 
voelde ik me op mijn gemak in het bestaande bestuur. Ik wil jullie bedanken voor jullie openheid, 
gezelligheid en behulpzaamheid. Na de eerste weken inwerken voelde ik me echt op mijn plek bij 
jullie. Daarnaast wil ik mijn buddy Brabant en de Campagne Commissie bedanken voor de prettige 
samenwerking. Als laatste nog een shout out naar de Raad van Advies, voor het fijne contact en alle 
adviezen over het doen en laten van het bestuur. 

Lief congres, 



dwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwars 

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2020   
   

Het afgelopen halfjaar bij OverDWARS was een halfjaar met wisselende resultaten. Er waren dingen 
die goed gingen, en we zijn met nieuwe projecten aan de slag gegaan. Aan de andere kant waren er 
ook zeker dingen die beter konden. 

We hebben een vrij consistente stroom aan content gepubliceerd. Eén of twee keer per week hebben 
we wel iets kunnen publiceren. Verder hebben we een aantal nieuwe projecten opgepakt. Zo hebben 
we de podcast geïntroduceerd. Op het moment van schrijven hebben we een trailer en twee 
afleveringen gemaakt. Met een derde aflevering zijn we nu bezig. Ook hebben we een 
Instagramaccount waar we bezig om wat meer visuele content te maken. In mei heeft de redactie, na 
een digitale oproep, flinke groei doorgemaakt en hebben we veel nieuwe redactieleden met goede 
ideeën. Momenteel zijn we druk bezig met de bestuurspitches, en we hopen dat jullie er weer veel 
plezier van hebben. 

Aan de andere kant waren er zeker dingen die beter konden. Helaas hebben we geen thema-editie 
kunnen realiseren en dat vinden we jammer.  Communicatie richting leden en gastschrijvers had van 
onze kant zeker beter gekund. Ook heeft het, toen de coronacrisis begon, vrij lang geduurd voordat 
we weer een nieuwe redactievergadering opgezet. Inmiddels hebben we een aantal digitale 
vergaderingen gehad en het werkt goed. Ik wil mijn opvolger adviseren om ook nieuwe redactieleden 
aan te blijven trekken en hen ook betrokken te houden. 

Ik ben het afgelopen jaar met veel plezier hoofdredacteur geweest, maar ik heb besloten om me niet 
nog een jaar te kandideren. Iedereen heel erg bedankt voor alle steun, input, feedback en natuurlijk 
het lezen van OverDWARS. Ik wens mijn opvolger heel veel succes met het vervullen van deze mooie 
functie. 

Namens de redactie, 

Hessel Hoekstra 
Hoofdredacteur OverDWARS 

Sinds het aantreden van de Commissie van Beroep op het wintercongres 2019 is de commissie drie 
keer benaderd, waarvan éénmaal door het bestuur. In één geval is er nog sprake van een lopende 
beroepsprocedure. Gelet op de vertrouwelijkheid daarvan zullen wij hierover pas op een volgend 
congres verantwoording afleggen. De overige twee zaken zijn wel kort besproken binnen de 
commissie, maar in beide gevallen is geconcludeerd dat de commissie niet bevoegd was om hierover 
een inhoudelijke uitspraak te doen.  

Lief congres, 

Ook in corona-tijden heeft de kandidatencommissie haar werk moeten doen. Dat ging niet zonder slag 
of stoot: zo hebben we slechts twee sollicitanten op locatie kunnen spreken en was er tot eind april 
onzekerheid over de congresdatum. Mede dankzij de sollicitanten, de zoekcommissie en het landelijk 
bestuur hebben we het gespreks- en adviesproces gelukkig tot een goed einde gebracht. 
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Om nog even bij corona te blijven: 23 van de 25 sollicitanten hebben we via videobellen (Jitsi) 
gesproken. Ondanks een gebrek aan direct menselijk contact, hebben we het idee dat we een goed 
beeld hebben kunnen ontwikkelen van de kandidaten. We hopen dat dit duidelijk terug te lezen is in 
de adviezen. 

We hebben in totaal 25 sollicitanten gesproken, voor zowel het landelijk bestuur en hoofdredacteur 
OverDWARS (19) als Raad van Advies (6). Nadat we voor de aanvankelijke deadline van 22 maart geen 
sollicitatie voor de functie van penningmeester hadden ontvangen, hebben we de sollicitatiedeadline 
tweemaal verlengd. 

Bij alle gesprekken waren minstens drie leden van de kandidatencommissie aanwezig. Bij de eerste 
gesprekken met de voorzitterskandidaten waren we alle zes aanwezig; tijdens die gesprekken hielden 
zij een speech en speelden we een rollenspel (journalistiek interview) met hen. We waren alle zes 
aanwezig omdat we alle zes alle voorzitterskandidaten wilden spreken en we benieuwd waren naar hun 
presentatie voor een wat grotere groep. 

We hebben onze voorgangers gevolgd wat betreft het waarborgen van de privacy van de kandidaten 
– zo schreven we onderling bijvoorbeeld alleen de initialen van de sollicitanten uit. Wat betreft de 
diversiteit van de sollicitanten: 36 procent van hen had een biculturele achtergrond en 44 procent was 
niet-cis man. Hoewel er dit jaar een relatief hoog aantal biculturele sollicitanten was, hopen we dat 
DWARS hard blijft werken om biculturele leden te stimuleren om te solliciteren voor het landelijk 
bestuur.  

We hopen ten slotte dat de adviezen voor jullie van waarde zijn en dat we de kandidaten recht hebben 
gedaan. We kijken uit naar de resterende maanden van onze termijn! 

Warme groet, 

Anne, Annemiek, Bas, Elte, Rosanne en Mark 

Op 28 maart hield de kascommissie een kascontrole voor het complete jaar 2019. Emile van Krieken 
en Annemiek Zeelen waren aanwezig namens de kascommissie en Noah van Meekeren heeft virtueel 
mee vergaderd via Skype. Vanuit het bestuur waren Penningmeester Oscar Jansen en Internationaal 
Secretaris Miriam Shaw aanwezig. Op 16 mei heeft de kascommissie de eerste periode van 2020 
gecontroleerd waarbij alle kascommissie leden fysiek aanwezig waren en vanuit het bestuur de 
penningmeester en voorzitter Wouter Ubbink.  

De kascommissie heeft vastgesteld dat de uitgaven in het boekjaar 2019 en de eerste periode van 
2020 in overwegende mate goed zijn verantwoord en dat de jaarrekening een goed beeld geeft van 
de uitgaven. De facturen en bonnetjes worden nagenoeg overzichtelijk in de boekhouding 
bijgehouden en de penningmeester gaf in bijna alle gevallen voldoende mate duidelijkheid over 
bepaalde uitgaven. Wel waren er meerdere uitgaven onvoldoende verantwoord. 

De kascommissie heeft aan de penningmeester bekendgemaakt dat zij eerder op de hoogte wil zijn 
van veranderingen in financieel beleid. Voor een effectieve kascontrole is communicatie van de 
penningmeester richting de kascommissie van belang. Zo is het voorgekomen dat er belangrijk 
financieel nieuws binnen het kader was gedeeld (bijvoorbeeld via de bestuursnotulen) die niet expliciet 
naar de kascommissie is gestuurd. De kascommissie heeft sinds de eerste kascontrole een maandelijks 



dwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwars 

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2020   
   

overleg gepland om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen in de (financiële) 
beleidsvoering.  

Bovendien willen wij de penningmeester op het hart drukken met zijn opvolger te gaan kijken naar een 
goed en betrouwbaar systeem om de financiën van de afdelingen te kunnen controleren. De 
kascommissie heeft geconstateerd dat er problemen zijn ontstaan omdat de penningmeester dit jaar 
wegens drukte te vaak gekozen heeft voor een snelle oplossing en vervolgens de adviezen van zowel 
de lokale kascommissie als ons heeft genegeerd.  Hierdoor zijn de problemen in een onnodig laat 
stadium aan het licht gekomen. Wij zien graag een verandering in het afdelingsbeleid om dit soort 
problemen te voorkomen.  

Verder heeft de kascommissie geconstateerd dat er voor kleine uitgaven meerdere bonnetjes 
producten bevatten waarvan de penningmeester niet kon verantwoorden waarvoor ze nodig zijn 
geweest. Ook vindt de kascommissie dat er grotere bedragen zijn waar de penningmeester kritischer 
op mag zijn, ook wanneer het past binnen de begroting. De kascommissie vindt het bijvoorbeeld niet 
uit te leggen dat het bestuur vier slaapplekken voor zichzelf vergoed heeft gekregen na het gala.  

Hoewel het niet onder onze controlebevoegdheid valt, vermelden we dat het een paar keer 
voorgekomen is dat aankopen niet vegan waren zonder dat hier een duidelijke verklaring voor was.  

Tot slot raden wij opnieuw aan om de fysieke kas op te heffen zodat alle financiën via de rekening te 
volgen zijn. Uit het verleden blijkt dat de boekhouding van de kas vaak gebrekkig is, en in 2019 
beschikte de kascommissie zelfs over een actuelere versie dan de penningmeester.  

Met vriendelijke groet, 

Emilie van Krieken 

Noah van Meekeren 

Annemiek Zeelen 

Lief congres, 

We hadden graag op een ‘fysiek’ congres verantwoording afgelegd, helaas kan dat even niet. Als er 
vragen zijn na het lezen van deze verantwoording, of gewoon ooit in de toekomst, weet ons te vinden!  

Met veel plezier hebben we het afgelopen half jaar onze rol als Raad van Advies vervuld. Het was leuk 
om mee te denken over uitdagingen waar het bestuur voor stond en om ondersteuning te bieden waar 
bruikbaar. Met liefde hebben we ons op het vele leeswerk gestort (zooo veel memo’s…), en hebben 
we adviezen geschreven met soms best wat tijdsdruk. We hebben daarbij veel gehad aan de training 
schriftelijk adviseren die we samen hebben gevolgd (dank Academy!).  

We hebben ons best gedaan om zo goed mogelijk te adviseren. In onze notulen hebben we 
opmerkingen, suggesties en complimenten opgenomen. Het bestuur heeft ons ook meerdere keren 
om advies gevraagd. Zo hebben we mondeling geadviseerd over onder andere de overgang naar de 
dakpanconstructie RvA en het al dan niet verzetten van het tussentijds congres, ook hebben we 
schriftelijk geadviseerd over bijvoorbeeld de bidstructuur en het noodplan congres. We deden een 
laatste check op beleidsstukken alvorens het bestuur deze op de website plaatste. En uiteraard hebben 
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we onze statutaire taken vervuld, zoals de controle en goedkeuring van het jaarverslag 2019, financieel 
jaarverslag 2019 en de nieuwe begroting 2020. In het kwartaalgesprek zijn we met het bestuur in 
gesprek gegaan over uitvoering van het beleidsplan en de aangenomen moties, ook hebben we 
regelmatig gevraagd naar de werkdruk.  

Het contact met het bestuur was goed, we denken dat de goede start met duidelijke werkafspraken 
iets is om voort te zetten. We danken het bestuur voor hun inzet en toewijding, wat hebben jullie veel 
belangrijke dingen gedaan om de basis op orde te krijgen (zoals huisvesting, financiën en nieuw HR, 
om maar even wat te noemen).   

We kijken uit naar een volgend half jaar, waarin nieuwe RvA-leden ons komen versterken en waarin we 
een nieuw bestuur gaan adviseren.  

We missen jullie allemaal, hopelijk tot gauw!  

Liefs, 

Aafke Belterman (voorzitter) 
Rianne Pieffers (secretaris) 
Julia Matser (notulist) 
Marijn Snijders 
Pim Zwarteveen 
Stein Smit 
Veerle van Wijk 

Lief congres, 

Inmiddels zit ons tweede halfjaar als Zoekcommissie erop. Een jaar dat ook wij niet eindigden zoals we 
van tevoren verwacht hadden: online zoeken, vergaderen en gesprekjes! We blikken in deze 
verantwoording terug op het afgelopen half jaar. De Zoekcommissie zoekt mensen voor openstaande 
vacatures en helpt DWARSers een plek te vinden binnen de vereniging. We zoeken mensen voor 
commissiepresidia, organisatorische commissies, bestuursfuncties, eigenlijk voor elke vacature die er 
online komt. In totaal hebben we meer bijna 400 keer iemand benaderd! 

De nadruk van het tweede halfjaar ligt erg op de vacatures voor Landelijk Bestuur (LB) en de vacature 
voor hoofdredacteur OverDWARS, maar er kwamen dit jaar ook een aantal plekken in de Raad van 
Advies (RvA) vrij. Om ervoor te zorgen dat elke geïnteresseerde goed geïnformeerd was, 
organiseerden we een bestuursinteresseavond. Op deze avond kunnen mensen langs komen die 
overwegen een bestuursfunctie te gaan doen. Deze avond was goed bezocht en gaf ons goede moed 
voor de bestuursinteresse. We hebben tijdens en na deze avond een aantal individuele gesprekken 
gevoerd om kandidaten te ondersteunen in hun overwegingen. Tijdens de procedure hebben we ook 
goed contact gehad met de voorzitter van de Kandidatencommissie. Met hen overleggen we over voor 
welke functie er harder gezocht moet worden, of als er bijvoorbeeld weinig diversiteit is binnen de 
sollicitanten. Dit jaar bleek de post van penningmeester lastiger te vervullen, maar wij zijn blij dat er 
alsnog een kandidaat voor deze functie is. 
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Een van de leden van de Zoekcommissie stopte in dit halfjaar met de commissie. Haar interesse voor 
Landelijk Bestuur was gegroeid en daardoor niet meer te combineren met een plek in de 
Zoekcommissie. 

Tekstuele beschrijving: In het jaar 2019-2020 heeft de Zoekcommissie 398 keer contact gehad of gezocht met een 
DWARSer. Daarvan waren naar schatting 59% niet mannen en 41% mannen. Daarvan waren naar schatting 17% 
personen van kleur en 83% witte personen. 

Zoals we in de vorige verantwoording (Wintercongres 2019) benoemden, zijn we aan de slag gegaan 
met het verbeteren van de zichtbaarheid van de Zoekcommissie. Dit gaat beter – er komen meer 
DWARSers zelf naar de Zoekcommissie toe, maar dit blijft een aandachtspunt, ook voor de volgende 
Zoekcommissie. 

Het zoeken werd bemoeilijkt door het afgelasten van alle fysieke activiteiten. Het is toch best lastig 
zoeken op Discord! We hebben ons best hiervoor gedaan, maar tegen het einde van onze termijn 
merkten we dat de lijstjes “vragen voor een vacature” steeds korter werden. We denken graag mee 
met de nieuwe Zoekcommissie over hoe dit het beste aangepakt kan worden, maar hopen vooral dat 
deze situatie niet te lang meer zal duren! Ook heeft de ledenwerving- en binding in het algemeen een 
grote impact op de poule waaruit de Zoekcommissie kan zoeken, het succes van een commissie of 
afdeling is van groot belang voor hoeveel er te zoeken is 

Vanzelfsprekend hebben we geprobeerd zoveel mogelijk diverse kandidaten te zoeken. Dit is en blijft 
moeilijk binnen DWARS, gezien het netwerk van een Zoekcommissie en de actieve leden binnen 
DWARS.  

En ter afsluiting: ben jij of ken jij iemand die twijfelt over een functie binnen DWARS of zich afvraagt 
wat hij/zij/hen kan doen binnen DWARS? Stuur een mailtje naar zoekcommissie@dwars.org. 

Jullie Zoekcie, 
Benthe, Myrte, Hiske, Freija, Willem, Marte en Annelijn. 

Bijgewerkt 
28-05-2020 

mailto:zoekcommissie@dwars.org
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Op het congres worden het jaarverslag en het financieel jaarverslag van 2019 vastgesteld. De stukken 
zijn hier te vinden: 

• Jaarverslag 2019 
• Financieel jaarverslag 2019 

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, 
trainers van de Academy, commissiepresidiumleden en leden van organisatorische commissies. 
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;  
• En 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 vaardigheden 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 aan te stellen functie naar het 
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.  

 
Bijgewerkt 
13-06-2020 

https://dwars.org/wp-content/uploads/2020/04/Jaarverslag-2019-final.pdf
https://dwars.org/wp-content/uploads/2020/05/DWARS-Financieel-Jaarverslag-2019.pdf
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De stemmingen over moties vinden plaats via de polls van Crowdcast. Een motie is aangenomen als 
deze meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen heeft. 

Indieners: Sybren Deuzeman, Joost Orsel, Teun Zijp, Remi Reuvekamp, Ties Ammerlaan, Maran 
Vogel 
 
Het DWARS congres bijeen op 14 juni 2020, constaterende dat: 

• 27,2% van de uitgaven over 2019 gingen naar twee vergaderingen in de vorm van congressen; 
 
Overwegende dat: 

• Dit geld niet aan andere doelen uitgegeven kan worden; 
• Over dusdanige hoge posten een gedegen bespreking met het Congres gewenst is; 
• Voor een dergelijke gedegen bespreking het verkennen van verschillende opties voor de 

invulling van congressen en de daarbij behorende kosten wenselijk is; 
 
Roept het bestuur op om: 

• Enkele opties te schetsen voor de invulling van congressen en de daarbij behorende kosten 
zodat deze opties door het congres meegenomen kunnen worden in de besluitvorming over 
de begroting voor 2021  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Advies bestuur: Ontraden om deze opties bij het bespreken van de volgende begroting te 
presenteren. Het bestuur presenteert graag nu al enkele overwegingen over waarom het 
congresbudget op deze hoogte begroot wordt. Bovendien presenteren we graag enkele opties hoe 
dat anders zou kunnen en waarom deze niet wenselijk zijn. Mochten de indieners een van deze concrete 
opties wel willen overwegen dan is er op het wintercongres altijd de mogelijkheid een amendement 
op de begroting in te dienen. 
 
Waarom is het congresbudget op deze hoogte begroot? 

1. DWARS is de afgelopen jaren gegroeid. Ook de congressen zijn gegroeid. Doordat er meer 
mensen naar congressen komen moeten grotere locaties gezocht worden die op dit aantal 
mensen in kunnen spelen. Deze locaties zijn vaak flink duurder omdat we niet meer bij kleine 
theaters, studentenverenigingen of buurthuizen terecht kunnen met deze aantallen. 

2. Prijzen zijn in de afgelopen jaren überhaupt gestegen. Bovendien is er een Btw-verhoging 
geweest. Ook dat zien we terug in de kosten voor het congres. 

3. Het bestuur is van mening dat congressen zo toegankelijk mogelijk moeten zijn zodat elk lid 
zijn/haar/hen stem kan laten horen over de koers van de vereniging. Daarom wordt er voor 
gekozen om bijvoorbeeld slaapplekken en lunch voor aanwezigen aan te bieden en om de 
congresprijs niet te verhogen. Dat kan er namelijk toe leiden dat leden minder makkelijk naar 
het congres komen. 

 
Enkele opties om de begrotingspost voor het congres te verkleinen en waarom dit niet wenselijk is: 

1. Er worden geen slaapplekken geregeld voor aanwezigen op het congres. Dit scheelt de 
begroting zo’n €5.000-€14.000 per congres. Het bestuur acht dit niet wenselijk omdat de 
slaaplocatie bijdraagt aan de toegankelijkheid van het congres. 
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2. De deelnemersbijdrage wordt verhoogd met €5-€30. Afhankelijk van in welke mate deze wordt 
verhoogd scheelt dit zo’n €1.000-€5.000. Het bestuur acht dit niet wenselijk omdat het congres 
voor iedereen toegankelijk moet zijn en geld daarin een rol kan spelen. 

3. Iedereen neemt zijn/haar/hen eigen lunch mee. Dit scheelt de begroting zo’n €5.000 per 
congres. 

4. Er wordt een maximum gezet op het aantal deelnemers zodat er naar goedkopere locaties 
gezocht in worden. Dit kan tot wel €10.000 schelen op de begroting. Het bestuur vindt dit 
absoluut niet wenselijk omdat elk lid naar het congres moet kunnen komen. 

 
Het bestuur doet haar best om binnen de mogelijkheden wel op de prijs van het congres te letten. Om 
dit te bereiken is het afgelopen jaar gewerkt aan het verbeteren van de congresorganisatie. Er wordt 
nu een jaar van tevoren begonnen met de organisatie van een congres waardoor er nog meer locaties 
beschikbaar zijn en er dus voor een goedkopere optie gekozen kan worden.  
 

Indieners: Luuk Voncken, Marnix Princen 
 
Het DWARS congres bijeen op 14 juni 2020, constaterende dat: 

• De HR-commissie op het Tussentijds Congres, bijeen op 22 februari 2020, heeft aangegeven 
verschillende wijzigingen in te willen dienen omtrent de statuten; 

• Het Congres, bijeen op 15 en 16 juni 2019, het advies ‘verslag stemmethoden’ in ontvangst 
heeft genomen; 

• Dit verslag adviseert de stemmethode voor het verkiezen van bestuursleden aan te passen; 
 
Overwegende dat: 

• Het optimaal is voor de implementatie van nieuwe stemmethoden die betrekking hebben tot 
de verkiezing van bestuursleden op een wintercongres worden vastgesteld; 

• Dat als deze amendementen worden vastgesteld op het wintercongres deze in 2021 in effect 
kunnen gaan; 

• Het handigste is als alle statutenwijzigingen in een keer plaats vinden; 
• Dat er gelden over zijn van dit jaar waarmee notariskosten betaald kunnen worden; 

 
Roept het nieuwe bestuur op om: 

• Op het wintercongres van 2020 alle geadviseerde amendementen op de statuten te 
behandelen. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Advies bestuur: Overnemen. 
 


