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Inleiding
Lieve DWARSer,
4
DWARS, GroenLinkse Jongeren | Wintercongres 2020 | 12 en 13 december, online

ABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLAB
Dit is de congresreader van het Wintercongres 2020! Door de coronacrisis is natuurlijk alles
een beetje anders, maar gelukkig is de congresreader toch nog (bijna) hetzelfde gebleven.
Zoals altijd bevat de congresreader bevat alle stukken die je nodig hebt voor het
Wintercongres, zoals de verantwoordingen, kandidaatstellingen, wijzigingsvoorstellen, en
moties. De komende weken wordt de congresreader ook nog een paar geüpdatet, dan
voegen we bijvoorbeeld door jouw moties toe. (Weten hoe je een motie indient? Check de
congrespagina! Ben je nieuw en wil je meer weten over een congres gaat, ook buiten
corona, lees dan het nieuweledenboekje). Op dit congres bespreken we verschillende
stukken, zoals de begroting en het beleidsplan voor 2020, en een nieuw visiestuk van de
commissie internationaal. Deze stukken zijn beschikbaar op de congrespagina.
Normaal nodigen we op een congres altijd verschillende sprekers uit. Omdat het dit jaar
online is willen we het niet al te lang maken en dus hebben we maar één spreker: Sylvana
Simons, partijleider, lijsttrekker, en tot voorkort gemeenteraadlsid in Amsterdam van BIJ1.
Zij komt haar over haar politieke visie vertellen, en welke rol DWARS, GroenLinks, en jij
daarin kunnen spelen. Ook gaan we met haar in gesprek . Daarnaast komt er ook nog een
korte update van de leukste Tweede Kamerfractie over hoe het is om Kamerlid te zijn in
coronatijd.
Een congres is normaal naast dé plek om als lid jouw zegje te doen over welke kant DWARS
op gaat ook altijd een heel gezellig evenement. Helaas hebben we moeten besluiten om
streng te zijn in wie er dingen mag zeggen (via chat en inbellen) op het congres. Gelukkig
organiseert de Bijzondere Activiteiten Comissie (de BACo) op de zaterdag van het congres
DWARS Got Talent!, hier kun je gezellig digitaal met andere DWARSers samen zijn.
Natuurlijk kun je tijdens het congres ook gezellig in contact zijn met je vrienden binnen
DWARS, helaas wel via je eigen kanalen. Bij DWARS gaan we altijd op een prettige manier
met elkaar om. Daarom heeft DWARS een gedragscode. Deze geldt bij het congres en
DWARS Got Talent! en we willen je vragen om je er ook in je eigen congresgangerskanalen
aan te houden.
We hebben heel erg ons best gedaan om, ondanks dat we je niet kunnen zien, het congres
zo leuk mogelijk te maken en zo veel mogelijk op een normaal congres te laten lijken. Wat
precies de nieuwe digitale congresorde is vind je hieronder, lees deze goed door. We
wensen je veel plezier en hopen jullie snel weer in ’t echt te zien.

Veel liefs,
Het bestuur en de congrescommissie
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Locatie
Crowdcast
In verband met de corona-crisis is het congres dit jaar grotendeels digitaal. Je doet met het congres
mee via het programma Crowdcast. De link krijg je via de mail waarmee je je hebt aangemeld en
vind je binnenkort in deze reader. Een korte uitleg over hoe Crowdcast werkt vind je hieronder.
Het bestuur, het congrespresidium, en de spreker zijn via deze link allemaal live vanaf de
congreslocatie te volgen. Ook de congrescommissie en de stemtelcommissie zijn fysiek aanwezig en
werken vooral achter de schermen. Je kunt vanuit thuis schriftelijk vragen stellen, en bij het
verdedigen van een motie, wijzigingsvoorstel, of amendement word je via Crowdcast ingebeld.

Contactpersonen
Myrte Hesselberth
congres)
Neele Boelens

06 34533495

(Campagne DWARS; voorafgaand en tijdens het

06 49648026

Hiske Scholtens
Niek Blonk
Pim van der Werff
Thomas Smits
vooraf)
Sabine Scharwachter

06 30943270
06 18679433
06 11145981
06 37488474

(Organisatie en leden DWARS; technische, nietstemgerelateerde problemen
(Stemtelcommissie en helpdesk tijdens het congres)
(Stemtelcommissie en helpdesk tijdens het congres)
(Stemtelcommissie en helpdesk tijdens het congres)
(Voorzitter congrescommissie, algemene vragen

06 28235702

(Voorzitter DWARS)

Bijgewerkt
10/12/20

Programma
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Avondprogramma
Als je je hebt ingeschreven voor het congres, kun je ook deelnemen aan het avond programma. Het
avondprogramma wordt uitgezonden via dezelfde link als het congres.
Op de zaterdag van het congres zal de Bijzondere Activiteitencommissie zorgen voor een spetterend
avondprogramma: DWARS Got Talent! Op 12 december vanaf 19:30 zullen we samen genieten van
de vele talenten die DWARSers hebben. Door de coronamaatregelen doen we dit online met vooraf
ingezonden filmpjes. Ook is er een toffe muziekquiz en zijn er prijzen te winnen. Meer informatie vind
je op de website: https://dwars.org/agenda/bacos-dwars-got-talent/

Vergaderorde
Tijdens de verkiezingen, wijzigingsvoorstellen en verantwoordingen
 Stemmen per acclamatie doen we via de poll-optie van Crowdcast. Heb je een
vraag/opmerking? Stem dan tegen en typ je vraag direct in de Crowdcast chat. Ook
stemmingen over de congresorde gaan via de poll-optie. Denk hierbij aan de agenda
wijzigen of stukken wel of niet toelaten.
 Alle andere stemmingen gaan via Inkesta, dat staat hieronder uitgelegd.
 Punten van orde maak je via de Crowdcast chat. Typ dan eerst ‘Punt van orde’.
 Voor de verantwoordingen en vragen over moties/wijzigingsvoorstellen/amendementen die
op tijd ingediend waren was er een eerste termijn voor vragen. Deze was schriftelijk online.
De antwoorden vind je hier.
 Op het congres mogen er bij de meeste onderwerpen alleen vragen worden gesteld voor de
tweede termijn: dit zijn vragen die gaan over de antwoorden op de vragen van de eerste
termijn. Nieuwe vragen zijn niet toegestaan en worden door de dagvoorzitter niet
geaccepteerd.
o Je mag in de tweede termijn wél (nieuwe) eerste termijnsvragen stellen als ze gaan
over dingen die pas na de sluiting van de eerste termijnsvragen (8 december)
gebeurd of bekend geworden zijn.
o Bij sommige onderwerpen is zijn alle eerste termijnsvragen wel toegestaan, dit staat
bij het agendapunt aangegeven in deze reader.
 Voor tweede termijnsvragen en vragen over moties/wijzigingsvoorstellen/amendementen
opent de dagvoorzitter zoals normaal een termijn. Er wordt dan een link gedeeld in de
Crowdcast chat waar je op kunt klikken zo lang de termijn open is en daar kun je de vraag
stellen. Geef hierbij duidelijk je naam aan.
 De dagvoorzitter kan vragen of er behoefte is aan een derde termijn. Als je een derde
termijnsvraag hebt (alleen vragen over antwoorden in de tweede termijn!) mag je in de
Crowdcast chat ‘derde termijn’ typen. De dagvoorzitter geeft je dan toestemming om je
derde termijnsvraag direct in de Crowdcast chat te typen.
 Als je een motie/wijzigingsvoorstel/amendement verdedigt of vragen beantwoord maar niet
fysiek aanwezig bent word je ingebeld. Je krijgt dan een paar minuten voor je aan de beurt
bent in Crowdcast een verzoek tot inbellen. Als je dat accepteert kom je in een aparte sessie
met iemand van de techniek en een lid van de congrescommissie. Als je aan de beurt bent
word je verplaatst naar de algemene sessie en verschijn je op groot scherm achter de
dagvoorzitter.
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Veranderingen door corona
Bij een online congres gaat het net allemaal even anders dan normaal. Daarom hebben we hier een
korte samenvatting voor je waarin we uitleggen hoe we het bij dit congres gaan doen. Deze uitleg
komt uit het nieuweledenboekje. We hebben ons best gedaan het zo eerlijk en democratisch
mogelijk te doen en het zo veel mogelijk op een normaal congres te laten lijken. Dit wordt natuurlijk
op de dag zelf allemaal door de dagvoorzitter nog een keer uitgelegd. Veel plezier!
Orde in Crowdcast: Om de orde te bewaren mag je de Crowdcast chat alleen gebruiken voor
bepaalde dingen, namelijk: punten van orde, derde termijn aanvragen, derde termijn vragen zelf, en
vragen bij een stemming per acclamatie. Gezellig kletsen mag altijd, maar wel graag via andere
kanalen. Om het eerlijk en democratisch te houden gaan alle stemmingen via Inkesta. We gebruiken
we de ‘questions’ en ‘poll’ opties van Crowdcast alleen voor stemmingen per acclamatie.
Vragen stellen: Bij een online-congres kun je digitaal vragen stellen. Eerste termijn vragen worden
van te voren gesteld via de congrespagina op de website. Deze worden schriftelijk in de reader
beantwoord. Voor tweede termijn vragen en vragen over dingen die pas na de eerste termijn (9
december) gebeurd of bekend geworden zijn, worden er zoals altijd termijnen geopend. In een
termijn delen wij in de Crowdcast chat een link waar je je vragen naar ons kunt opsturen. De
congrescommissie zorgt er dan voor dat deze vragen en de naam van de indieners bij het 3e
presidiumlid komen. Deze leest de vragen voor. Een derde termijn komt er alleen als iemand in de
Crowdcast chat daar om vraagt en de dagvoorzitter die toekent. Je kunt je vraag dan na
toestemming van de dagvoorzitter in de Crowdcast chat stellen.
Punt van orde maken: Je kunt een punt van orde maken, bijvoorbeeld over het systeem of de manier
van werken, door in de chat te typen ‘punt van orde:’ en daarna je punt van orde. Als het een
technisch probleem is, dan zal de congrescommissie of de techniek het oplossen. Alle andere punten
van orde worden door het congrespresidium opgelost.
Stemmen en verkiezingen: Om het eerlijk en democratisch te houden gaan dit keer alle stemmingen,
via Inkesta, ook die met een gewone meerderheid en niet over personen. Als het tijd is voor een
stemming krijg je van Inkesta automatisch een link waarmee je kunt stemmen. Deze link krijg je op
het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld voor het congres. We proberen zo veel mogelijk
stemmingen in één keer te doen, zodat je zo min mogelijk een nieuwe mail hoeft te openen. De
dagvoorzitter geeft duidelijk aan wanneer een stemming opent en wanneer die sluit. Als er op een
motie of wijzigingsvoorstel een amendement is ingediend, dan wordt in de eerste ronde het
amendement behandeld, en wordt de motie of het wijzigingsvoorstel in de eerstvolgende Inkestaronde behandeld. Dit geldt ook voor moties of amendementen die elkaar tegenspreken. De meest
verstrekkende wordt dan eerst behandeld, en afhankelijk van de uitslag wordt de minder
verstrekkende versie de volgende stemronde behandeld.
Let op: het kan even duren voordat je de mail van Inkesta hebt. Als je problemen hebt met stemmen
kun je direct contact opnemen met de nummers op het scherm van de Crowdcast. Deze nummers
vind je ook bovenaan in de reader
Let op II: stemmingen per acclamatie (zoals de aanname van de notulen of de instemming van het
congrespresidium) doen we via de poll-functie van Crowdcast. Je mag op dat moment wél een vraag
direct typen in de Crowdcast chat.
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Snotneus en Corrie van het congres: Ook digitaal kun je kritische en oplettende vragen stellen, dus
zoals altijd kiest de congrescommissie een Snotneus uit. Ben jij de Corrie? Stuur een foto van jezelf
met je prachtige outfit naar martijn@dwars.org, de mooiste outfit delen we op de laatste dag in de
Crowdcast. Je mag natuurlijk ook je outfit delen op sociale media, tag dan DWARS en gebruik
#DWARScongres en #CyberCorrie.
Let op, als je je foto stuurt, dan stem je ermee in dat deze eventueel aan de rest van het congres
getoond wordt. Inzenden kan tot uiterlijk 14:00 op 13 december.

Hoe werkt Crowdcast?
In e-mails van 27 november en later heb je een link gekregen voor het congres. Dit is een link naar
het programma Crowdcast, wat direct in je browser werkt. Crowdcast werkt het beste met Google
Chrome. Je hoeft voor Crowdcast geen account aan te maken. Vanaf 10 december vind je in de
reader een uitgebreide stap-voor-stap uitleg over hoe je in de Crowdcast komt.
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Kandidaatstellingen
Raad van Advies
Dit congres wordt een nieuwe Raad van Advies (RvA) verkozen. Hiervoor zijn zeven plekken
beschikbaar. Hieronder volgen de kandidaten met het advies van de kandidatencommissie. Deze
stemming vindt plaats via Inkesta. Dit keer kun je stemmen voor maximaal 4 kandidaten voor de RvA.
Op het congres worden eerste en tweedetermijnsvragen behandeld.

Romano Boshove – 24 jaar – Hardenberg
Hoi! Ik ben Romano, 24 jaar en al een aantal jaar actief DWARSer. Verder ben ik fractievoorzitter voor
GroenLinks Hardenberg in de gemeenteraad, studeer ik deeltijd en ben ook een termijn
penningmeester geweest voor GroenLinks Overijssel. De laatste jaren heb ik fors ervaring opgedaan
met conflictbemiddeling, spanningen en besturen. Ik heb vooral heel veel zin om mijnervaring in te
zetten voor DWARS.
Het benoemen wel even waard; ik ben ook kandidaat Kamerlid (voorgedragen op 33) maar dat heeft
wat mij betreft geen gevolgen voor mijn verkiesbaarheid als lid van de RvA. En mocht ik verkozen
worden in de Kamer (waar we natuurlijk allemaal op hopen) ga ik dat gewoon lekker combineren. En
om alvast wat vragen voor te zijn, mijn tijd efficiënt indelen heb ik ondertussen ook wel geleerd ;).
Het mooie advies van de kandidatencommissie heb ik niets aan toe te voegen! Ik denk dat de
meesten van jullie mij wel kennen, en als dat niet zo is hoop ik dat jullie zo een goed beeld hebben
kunnen krijgen. Tot op het (digitale?) congres! En als er voor die tijd nog vragen zijn. Mijn DM’s op
praktisch alle kanalen staan altijd voor jullie open.
Groetjes!
Advies kandidatencommissie
Romano is fractievoorzitter van GroenLinks Hardenberg en is kandidaat-Tweede Kamerlid voor
GroenLinks. Daarnaast studeert hij deeltijd Finance and Control. Binnen DWARS is hij vooral lokaal
actief geweest voor DWARS Overijsel. Ook was hij penningmeester van GroenLinks Overijssel.
Romano ziet in de Raad van Advies (RvA) de perfecte plek om een bijdrage te kunnen leveren aan
DWARS.
Volgens Romano is de taak van de RvA het bestuur een spiegel voor te houden. Als fractievoorzitter
vindt hij het mooi om mensen te kunnen ondersteunen in hun persoonlijke groei en hij neemt deze
ervaring graag mee in de ondersteuning van het bestuur. Romano vindt het belangrijk dat de RvA
toegankelijk is, zowel voor het bestuur als voor de leden. Hij heeft geen plannen om de RvA te
veranderen maar laat alles rustig op zich afkomen en zal zijn mening vormen en duidelijk maken
wanneer dat nodig is.
De kandidatencommissie ziet in Romano een kandidaat die graag verantwoordelijkheid op zich
neemt en een duidelijk beeld van de RvA heeft. Romano heeft veel ervaring met het werken in
groepen en met het geven en ontvangen van feedback. In een groep vormt hij vaak de verbindende
factor wanneer een discussie hoog oploopt. Daarnaast brengt hij als bedrijfseconoom en oudpenningmeester relevante financiële kennis met zich mee. De kandidatencommissie ziet in Romano
met zijn lokale ervaring een aanwinst voor de RvA.
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Benthe van Wanrooij – 24 jaar – Den Haag
Fijn dat je gaat stemmen voor de Raad van Advies! Ik ben Benthe en stel me graag kandidaat voor
de Raad van Advies. Jullie kunnen mij kennen van Chef’Special concerten of trainingen bij DWARS. Ik
verzamel plantjes, ben verslaafd aan muziek van Hamilton en houd erg van lekker eten.
Met heel veel liefde heb ik me de afgelopen jaren ingezet voor onze mooie vereniging. Dit blijf ik
graag doen. Adviezen, ongevraagd of gevraagd, over corona-perikelen, de Jetten-gelden, noem
maar op: ik kan niet wachten! Ook kijk ik er naar uit om samen met de huidige en nieuwe Raad van
Advies-leden een groep te vormen waarin elkaars expertise zoveel mogelijk wordt benut, en we van
elkaar mogen leren.
Heb je nog vragen? Dan hoor ik die graag op het congres!
Liefs,
Benthe
Advies kandidatencommissie
Benthe was in 2018-2019 bestuurslid Scholing en Activiteiten in het landelijk bestuur. Daarvoor heeft
ze zich op meerdere plekken in de vereniging ingezet en op dit moment maakt ze deel uit van de
DWARS Academy. Daarnaast studeert ze Onderwijswetenschappen en werkt ze als student-assistent
bij de studentenpsychologen van de Vrije Universiteit.
Benthe heeft de Raad van Advies (RvA) - toen ze zelf bestuurslid was - als waardevol ervaren en wil
graag met haar DWARS-ervaring de vereniging verder helpen. Vooral bij het nemen van belangrijke
beslissingen door het bestuur vindt ze het goed dat er extra ogen vanuit de RvA meekijken en advies
geven. Tijdens haar eigen bestuursjaar vond ze het RvA-advies rondom huisvesting bijvoorbeeld erg
waardevol. Ten slotte hamert ze er op dat adviezen van de RvA van duidelijke meerwaarde moet zijn
voor het bestuur – duidelijke communicatie over de samenwerking tussen de RvA en het bestuur is
daarom cruciaal.
De kandidatencommissie ziet in Benthe een gedreven RvA-kandidaat die met haar ervaring veel kan
bijdragen aan de vereniging. Benthe kent de dynamiek tussen bestuur en RvA en is zich er bewust
van dat ze als oud-bestuurslid niet op de stoel van het bestuur moet gaan zitten. Benthe kan
feedback geven op een constructieve manier en weet dat ze zich daarin altijd kan blijven verbeteren.
Ze werkt georganiseerd en doelgericht. Benthe neemt in een groep van nature een leidende rol in,
maar de kandidatencommissie ziet dat zij zich daar erg bewust van is en is ervan overtuigd dat ze in
de RvA genoeg ruimte aan anderen zal geven om die rol op zich te nemen.

Sigrid Oosterwegel – 24 jaar – Rotterdam
Lieve DWARSer,
Knap van je dat je al zo ver in de congresreader bent gekomen ;) Ik ben Sigrid (zij/haar) en stel me
graag kandidaat voor de Raad van Advies. Zoals je in het advies van de kandidatencommissie kunt
lezen studeer ik geneeskunde, maar gelukkig heb ik nog voldoende vrije tijd om me in te zetten voor
DWARS en GroenLinks. Verder besteed ik de nodige vrije uren aan CrossFit, wielrennen en het
leggen van puzzels van Jan van Haasteren.
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Ik heb me altijd met veel plezier ingezet voor DWARS en zou dat de komende tijd graag doen vanuit
de Raad van Advies. Vanuit deze rol wil ik het bestuur graag (on)gevraagd adviseren over
bijvoorbeeld het financiële beleid, hoe als vereniging om te gaan met corona en interne
communicatie. Verder kijk ik natuurlijk uit naar een goede samenwerking binnen de Raad van Advies
zelf en hoop ik dat we elkaar goed kunnen aanvullen. Mocht je nog vragen hebben dan kun je ze
natuurlijk voor/op het congres stellen, maar je mag me ook altijd een berichtje sturen via
Slack/Whatsapp/Signal/Mail/Sociale media.
Tot op het congres!
Advies kandidatencommissie
Sigrid is een ervaren DWARSer. Ze is secretaris geweest van het landelijk bestuur en heeft in de
congresscommissie en HR-commissie gezeten. Momenteel zit ze in de programmacommissie en de
functioneringscommissie van GroenLinks Rotterdam. Sigrid is bezig met haar master geneeskunde
aan de Erasmus universiteit Rotterdam.
Sigrid wil graag de Raad van Advies (RvA) in om het bestuur te helpen, juist na een wat lastigere
periode. Ze denkt dat ze hier op een positieve manier aan bij kan dragen. Hierbij wil ze dat de RvA
zich niet met de details van het bestuurswerk gaat bemoeien, maar focust op meedenken over de
grote lijnen. In eerste instantie op initiatief van het bestuur, maar bij prangende zaken ook
ongevraagd. Sigrid vindt het daarnaast belangrijk dat bestuursleden wel spontaan voor kleine vragen
aan kunnen kloppen bij de RvA.
De kandidatencommissie denkt dat Sigrid een goed RvA-lid zou zijn. Sigrid heeft veel ervaring bij
DWARS en kan daardoor het bestuur waarschijnlijk goed praktisch adviseren. Ze heeft duidelijk voor
ogen hoe ze haar ervaring als landelijk bestuur kan meenemen zonder de rol van het bestuurslid in
te vullen. Sigrid erkent zelf dat ze soms iets te afwachtend is met het geven van haar mening en is
actief bezig om hier verandering in te brengen. Met haar ervaring verwacht de kandidatencommissie
ook dat ze goed advies kan geven over vraagstukken over privacywetgeving, de statuten en het HR.

Olivier Middeldorp – 25 jaar - Utrecht
Mijn naam is Olivier Middeldorp, ik ben 25 jaar en woon in Utrecht. Ik ben afgelopen zomer
afgestuurd en ben sinds toen aan het werk. Sinds kort ben ik ook lid geworden van GroenLinks en
DWARS. Ik heb altijd politiek gevolgd, maar nooit eerder had ik het idee om ook daadwerkelijk lid te
willen worden van een politieke partij of jongerenorganisatie. Maar mijn interesse groeide, en
daarom ben ik nu, hoewel ik er al vaker over na had gedacht, lid geworden. Omdat ik nu ik eenmaal
lid ben, ook actief iets wil bijdragen aan de vereniging heb ik besloten om mij te kandideren voor de
RvA. Dit omdat ik enerzijds al ervaring heb met RvA-werk, en anderzijds omdat ik dit als een goede
manier zie om actief bij te dragen aan DWARS en daarbij meteen allerlei personen binnen DWARS
leer kennen.
Advies kandidatencommissie
Olivier is sinds kort lid van DWARS. Hij werkt als trainee voor de veiligheidsregio RotterdamRijnmond en rondde daarvoor de master Crisis- en Veiligheidsmanagement af. Eerder zat Olivier in
de Raad van Toezicht en de Raad van Advies van zijn studievereniging.
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Olivier volgt politiek al geruime tijd en wil door lidmaatschap van de Raad van Advies (RvA) van
DWARS ook actief betrokken worden bij een politieke vereniging. Hij ziet de RvA als een goede plek
om DWARS snel te leren kennen. Olivier wil vanuit de RvA het bestuur ondersteunen en faciliteren
door als klankbord te dienen voor de ontwikkeling van bestuursleden en gevraagd en ongevraagd
advies te geven over moeilijke vraagstukken. Hij wil er hierbij voor waken om op de stoel van het
bestuur te gaan zitten en is daarom terughoudend met het aandragen van nieuwe zaken.
De kandidatencommissie ziet in Olivier een allrounder met gedegen advies-ervaring en een
duidelijke visie op de rol van de RvA. Olivier laat zien dat hij leergierig en gemotiveerd is en de
kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat hij zich de statuten, het HR en de algemene
structuur van DWARS snel eigen maakt. Olivier mist ervaring bij DWARS, dit kan hem in sommige
discussies op de achtergrond plaatsen maar geeft hem ook de potentie een frisse blik te bieden. De
kandidatencommissie is van mening dat Olivier een rustige, afwachtende houding heeft. Hiermee kan
hij het bestuur weloverwogen ondersteunen wanneer zij daar om vragen maar de
kandidatencommissie vraagt zich af of hij zich niet laat overschaduwen door ervaren, uitgesproken
RvA-genoten. We adviseren Olivier om proactief te blijven communiceren en ruimte op te eisen om
zijn ideeën te delen.

Fatin Bouali – 22 jaar - Amsterdam
Mijn naam is Fatin Bouali, 22 jaar en geboren en getogen in Amsterdam. Mijn interesses liggen bij
onderwijs, armoede en andere sociale problematiek. Ik wil graag samen met het bestuur er voor
zorgen dat wij als jongerenorganisatie een inclusieve linkse en duurzame organisatie zijn waar je kan
zijn wie je bent en de ruimte hebt om te ontwikkelen en om een sociale netwerk te hebben.
Daarnaast kan ik best lekker koken!
Advies kandidatencommissie
Fatin zit namens GroenLinks in de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Noord en is werkzaam als
pedagoog. Volgend jaar begint ze met een lerarenopleiding. Eerder was ze voorzitter van DWARS
Amsterdam.
Fatin zet zich graag in voor DWARS: met haar ervaring bij de stadsdeelcommissie en DWARS
Amsterdam lijkt de Raad van Advies (RvA) haar geknipt om die motivatie in de praktijk te brengen.
Naar eigen zeggen heeft ze bij DWARS Amsterdam geleerd om consensus te zoeken, strak te
organiseren en maatwerk te leveren. Diversiteit vindt ze daarnaast erg belangrijk, vooral wat betreft
opleidingsniveau en etniciteit. Ze denkt dat ze, met haar netwerk, als RvA-lid een rol kan spelen bij
het diverser maken van DWARS.
De kandidatencommissie ziet in Fatin een gemotiveerde, open en empatische kandidaat. Met haar
ruime ervaring en kijk op diversiteit kan ze een waardevolle toevoeging zijn voor de RvA. Wel
adviseert de kandidatencommissie Fatin om zich bewust te zijn van het feit dat de RvA
ondersteunend is aan het bestuur en een goede relatie met het bestuur essentieel is. Als zij daar zich
daarvan bewust toont kan zij het bestuur en de vereniging verder helpen, onder meer op het gebied
van diversiteit.
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kandidaten
Kandidatencommissie
Op dit congres wordt een nieuwe kandidatencommissie aangesteld. Deze commissie wordt door het
Landelijk Bestuur voorgedragen, en door het congres ingestemd. Dit gebeurt gewoonlijk bij
acclamatie, maar omdat we liever niet openbaar stemmen over mensen, gaat dat dit keer via Inkesta.
Voor de kandidatencommissie zijn vijf tot zeven plekken beschikbaar. Op het congres worden eerste
en tweedetermijnsvragen behandeld.

Maddy Vangangelt – 26 – Amersfoort
Mijn naam is Maddy (zij/haar/hen/hun), ik ben 26 jaar en ik woon in Amersfoort. Ik studeer
Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen aan de UvA, ik heb zang- en Japanse les en ben vaak in de
sportschool te vinden. Naast mijn hobby’s ga ik ook graag in gesprek met mensen van het hele
politieke spectrum om zo meer te leren en buiten mijn bubbel te treden. Binnen DWARS ben ik actief
geweest binnen verschillende commissies, waaronder de campagne commissie voor de Europese
verkiezingen, en ben ik bestuurslid geweest bij DWARS Utrecht. Op het moment ben ik bij de
afdeling Utrecht lid van de campagne commissie.
Ik ben integer en direct, en helder in mijn formulering en communicatie. Deze eigenschappen zie ik
als kernvaardigheden voor de kandidatencommissie. Daarom zou ik de geschikte persoon zijn om in
de kandidatencommissie plaats te nemen. Daarnaast kan ik goed met verantwoordelijkheden
omgaan en ben ik doortastend. Ik zet mij graag in voor onze organisatie en hoop hierin ook op jullie
vertrouwen.

Daan Bos – 21 – Utrecht
Lieve DWARSers,
Wat een eer om voorgedragen te worden voor de kandidatencommissie. Mijn naam is Daan Bos, is
21 jaar en ik woon in Utrecht. Het is nu ongeveer vier jaar geleden dat ik mijn nieuweledendag had
en in dit tijd ben ik voorzitter van de commissie Onderwijs, voorzitter van de Scholingscommissie, lid
van de Raad van Advies en tweemaal kandidaat voor het landelijk bestuur geweest. Meer dan
genoeg ervaring met de sollicitatieprocedure dus ;)
Momenteel loop ik naast mijn wo-bachelor Filosofie stage bij burgerbeweging DeGoedeZaak en ben
ik bij GroenLinks voorzitter van de Werkgroep Onderwijs. Ik kan goed inschatten in welk veld DWARS
actief is en wat een kandidaat nodig heeft om zich daar niet alleen goed in te bewegen, maar ook te
ontwikkelen. Samen met de vijf andere leden hoop ik een mooie bijdrage te kunnen leveren aan de
toekomst van DWARS en kijk ernaar uit om de toekomstige kandidaten en het congres te adviseren.
Ik hoop op jullie vertrouwen!

Tony Holman – 23 – Nijmegen
Lief congres,
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Ik ben Toon, of Tony, (kies zelf maar; hij/hun/hen/hen). Ik ben 23 jaar, studeer cognitieve
neurowetenschappen in Nijmegen, maar daar kom ik niet vaak genoeg aan toe want ik heb veel te
veel leuke dingen er naast te doen (LHBTIQA+-vereniging, koor, toneel, studievereniging, dansen,
DWARS/GroenLinks, Netflix (Star Trek, Doctor Who, The Crown, Sex Education, etc.)). Binnen GroenLinks ben ik digitale
media manager (DMM), campagnevrijwilliger en fractie-assistent geweest in Middelburg tijdens m’n
bachelor, en DMM en secretaris van het bestuur bij GroenLinks Utrecht in m’n tussenjaar. Daarnaast
ben ik betrokken bij veel losse projecten, campagnes, en groepen, met name gefocust op
intersectionaliteit, diversiteit, en inclusie, en sociaal-economische rechtvaardigheid. Binnen DWARS
kun je me kennen als lid van de congrescommissie, de vorige secretaris van DWARS Gelderland, en
kandidaat bestuurslid Organisatie en Leden op het vorige congres.
Als je m’n verhaal op het vorige congres hebt gehoord weet je twee dingen van me: 1) ik ben heel
kritisch, en 2) ik wil bijdragen aan een liever, inclusief DWARS. Waar begrip getoond wordt, drempels
worden herkend en weggenomen, en waar we kijken waar jij het beste tot je recht komt, met al jouw
kwaliteiten en identiteiten. Daarvoor wil ik een frisse, kritisch-maar-warme, intersectionele blik
meenemen naar de Kandidatencommissie. Ik ken DWARS goed, ben bewust van m'n eigen blinde
vlekken (en hoe daarmee om te gaan), en heb een netwerk culturele sensitiviteit experts. Ik ben
analytisch en kritisch, maar probeer altijd lief en begripvol te zijn (dat is zelfs m'n WhatsApp status
c: ). Binnen en buiten DWARS/GroenLinks (bijvoorbeeld bij de kandidatencommissie van m'n
studievereniging) heb ik ervaring met diepgaande, kritische (én prettige!) gesprekken, en eerlijke
verslagen maken. Als laatste probeer ik altijd eerlijk te zijn, en is er niets wat me blijer maakt dan
mensen helpen hun plekkie te vinden. Daarom lijkt het me ontzettend gaaf als ik mijn steentje mag
bijdragen aan DWARS in jullie KaCie <3

Hessel Hoekstra – 28 – Leiden
Lieve DWARSers,
Mijn naam is Hessel, woonachtig in het mooie Leiden en volg een masteropleiding Science Education
& Communication aan de Universiteit Utrecht. Ik ben ontzettend blij kandidaat te zijn voor deze
mooie commissie en wil me het komende jaar hier vol voor inzetten. Inmiddels loop ik al zes jaar rond
bij DWARS en in die tijd heb ik ontzettend veel mogen doen (o.a. Leiden-Haaglanden, OverDWARS,
congrescommissie, HR-commissie en campagnecommissie).
Daardoor ken ik de vereniging goed en weet ik wat voor mensen er nodig zijn om DWARS draaiende
te houden. Ook ben ik bestuurslid van GroenLinks Zuid-Holland geweest en in die rol heb ik de
nodige ervaring opgedaan in het voeren van kandidaatgesprekken. Ik hoop dat ik deze ervaring mee
mag nemen en adviezen mag gaan opstellen waarmee leden op congressen een goed
geïnformeerde keuze kunnen maken.
Zelf heb ik meerdere keren tegenover de kandidatencommissie van DWARS gezeten en ik weet dat
het best spannend kan zijn. Ik hoop dan ook dat ik ervoor kan zorgen dat toekomstige kandidaten
zich prettig zullen voelen tijdens de gehele kandidatenprocedure, en in het bijzonder tijdens het
voeren van de gesprekken.
Tot op het congres!
Hessel
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Sinyuan Zhu – 21 jaar – ‘s-Hertogenbosch
Lieve DWARSers,
Mijn naam is Sinyuan (zeg maar Sin) en ik stel me met plezier kandidaat voor de
kandidatencommissie. Ik ben ooit vier jaar geleden aangewaaid bij DWARS Utrecht. Ondertussen
woon ik in het Brabant, heb ik twee mooie jaren in het afdelingsbestuur van Brabant-Zeeland achter
de rug en hoop ik deze zomer af te sturen voor mijn bachelor Bestuurskunde aan de Tilburg
Universiteit. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met fermenteren, klimmen en (klimaat)activisme.
Naast DWARS heb ik rondgelopen bij vele andere sociale, groene bewegingen en veel geleerd over
verschillende manieren van samenwerken, organiseren en communiceren. Ik hoop met die inzichten
en mijn ervaring binnen DWARS bij te dragen aan de KaCie. Ik heb er heel veel zin in en hoop op
jullie steun. Tot op het congres!

Remco López – 26 - Leiden
Lieve DWARSers,
Ik ben Remco López, 26 jaar en woonachtig in het mooie DWARSe Leiden. Momenteel ben ik mijn
Master Internationaal Recht aan het afmaken en daarna hoop ik mij internationaal in te kunnen zetten
voor een eerlijkere wereld. Bij DWARS heb ik mij eerder ingezet als commissielid,
commissievoorzitter, RvA lid en Internationaal Secretaris van het Landelijk Bestuur. Momenteel ben ik
trainer bij de Academy. Ik ben een direct iemand, die heel goed gaat op teamwork en duidelijke
deadlines. Daarnaast ben ik, volgens mijn referenties, ook gewoon een gezellig mens. Ik denk dat ik
geschikt ben voor de KaCie omdat ik best wel wat ervaring met mij meeneem vanuit DWARS, zowel
van de mooie als minder mooie momenten en ik door een gesprek met kandidaten zowel een eerlijk
beeld van hun kan vormen als hen een eerlijk beeld schetsen van de functie waar ze op solliciteren.

Kandidaten
Kascommissie
Op dit congres wordt een nieuwe kascommissie aangesteld. Deze commissie wordt door de
zoekcommissie voorgedragen en door het congres ingestemd. Dit gebeurt gewoonlijk bij acclamatie,
maar omdat we liever niet openbaar stemmen over mensen gaat dat dit keer via Inkesta. Voor de
kascommissie zijn drie plekken beschikbaar. Op het congres worden alleen tweede termijnsvragen
behandeld.

Willem Spijker – 24 – Rotterdam
Lieve DWARSers,
Mijn naam is Willem (hij/hem) en ik ben kandidaat voor het lidmaatschap van de
kascontrolecommissie. Ik ben 24 jaar oud, woon in Rotterdam en ik ben van 2017 tot en met 2019 op
verschillende plekken bij DWARS penningmeester geweest. Eerst een jaar bij de afdeling Utrecht, en
vervolgens een jaar in het landelijk bestuur. Daarom weet ik een en ander van de financiën van
DWARS. De vraag of ik lid wilde worden van de kascontrolecommissie verbaasde mij dus niet heel
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erg. Ik vind het belangrijk dat de financiële situatie van DWARS goed op orde is, en zal dus in de
kasco mijn best gaan doen om met de penningmeester samen te werken om te zorgen dat dit ook
het geval zal zijn. In de laatste jaren is het functioneren van kascommissie van een strikt
controlerende naar een wat meer assisterende ontwikkeld, en ik zie dit als een grotendeels goede
ontwikkeling. In mijn eigen bestuursjaar was het enige contact dat ik met de kasco had rond de
controlemomenten en bij het opstellen van het verslag naar aanleiding van de controle. In de
kascommissie wil ik een proactieve opstelling aannemen, en de communicatie met de Raad van
Advies, zoals die nu is, graag doorzetten.
Ik hoop jullie te zien/horen/lezen op het congres!

Bas Mekel – 25 - Utrecht
Lief congres,
Met veel plezier neem ik de verantwoordelijkheid op mij om de financiën van DWARS volgend jaar
kritisch in de gaten te houden voor jullie. Ik heb ervaring opgedaan als penningmeester van DWARS
Utrecht toen we een budget hadden van 1000 euro per jaar, dus ik weet goed op de kleintjes te
letten. Ook heb ik vast kunnen proefdraaien in kascontrollecommissie van DWARS Utrecht. Komende
tijd zal het extra belangrijk zijn om de controlles goed te doen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat
we dat met dit nieuwe trio goed kunnen faciliteren voor jullie. Als je nog vragen hebt, dan kan je me
mailen op bascovoordekasco@mekel.eu
Warme groeton,
Bas Mekel (hij/hem)

Wester Coenraad – 23 – Groningen
Hoi lief congres,
Mijn naam is Wester en ik ben 23 jaar oud. Ik kom uit Groningen, waar ik Kunstmatige Intelligentie
studeer aan de RUG. Binnen DWARS ben ik actief bij de afdeling Groningen, waar ik vorig jaar
penningmeester was. Tegenwoordig maak ik me in Groningen vooral nuttig bij de galacommissie en
bij de campagne. Ik zou me de komende periode graag willen inzetten in de kascommissie bij het
controleren van het financieel beleid en het ondersteunen van de nieuwe penningmeester. Ik werk
zorgvuldig, ben goed met cijfers en heb inmiddels wat penningmeester-ervaring achter de rug, dus ik
denk dat ik een goede toevoeging zal zijn bij de kascommissie. Ik hoop op jullie steun!

kandidaten
Commissie bestuursstructuur
Op dit congres wordt een nieuwe eenmalige commissie in het leven geroepen: de commissie
bestuursstructuur. Deze commissie gaat kijken naar de huidige bestuursstructuur en doet
aanbevelingen om deze te veranderen bij het volgende zomercongres. De precieze opdracht
bespreken we op het congres en vind je onderin deze reader. Deze commissie wordt door het
bestuur voorgedragen en door het congres ingestemd. Dit gebeurt gewoonlijk bij acclamatie maar
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omdat we liever niet openbaar stemmen over mensen gaat dat dit keer via Inkesta. Op het congres
worden eerste en tweedetermijnsvragen behandeld.
De kandidaten voor de commissie bestuursstructuur vind je in de reader vanaf 10 december.

Veerle van Wijk – 24 – Amsterdam
Lief congres,
Afgelopen jaren heb ik me met veel plezier ingezet voor onze mooie vereniging, de laatste jaren
onder andere in de programmacommissie en in de Raad van Advies. Nu er een Commissie
Bestuursstructuur komt, wil ik deze ervaringen graag verder gebruiken om tot een goed advies te
komen en de vereniging verder de toekomst in te helpen. Door mijn afgelopen jaar bij de RvA weet
ik goed wat er nu speelt binnen de vereniging en hoe de huidige bestuursstructuur functioneert, en
door mijn lange lidmaatschap breng ik ook wat historisch perspectief van vóór de Vernieuwende
Organisatie Commissie mee. Ik denk dat ik met mijn analytische, kritische blik bij kan dragen aan een
verbeterde bestuursstructuur. Ik hoop op jullie steun!
Hartelijke groet,
Veerle van Wijk

Lotte Meerhoff – 22 – Eindhoven
Ha DWARSers!
Na een jaar als landelijk bestuurslid en daarna afkicken van al het geDWARS, begon ik het goed te
missen. Omdat ik graag nog een keer mijn steentje wil bijdragen aan onze vereniging en omdat ik
het leuk vind om met een gezellig team in onze organisatiestructuur te duiken, ben ik kandidaat voor
de commissie bestuursstructuur!
Kort over mezelf: op dit moment leg ik de laatste loodjes aan mijn bachelor University College
Maastricht. Daarom begin ik in december als Online Organizer in de landelijke verkiezingscampagne
van GroenLinks! Bij DWARS ben ik actief geweest als voorzitter van DWARS Limburg, in de
scholingscommissie, congrescommissie, HR-commissie en in het landelijk bestuur. Met die ervaring
op zak wil ik nu graag mijn bijdrage leveren aan de commissie bestuursstructuur. In mijn vrije tijd
wandel ik graag met mijn favoriete podcasts op, speel ik hockey en piano, of lees ik een lekker boek.
Ik heb er zin in om de komende tijd met allerlei mensen in gesprek te gaan en om jullie als congres
een mooi advies voor te leggen over hoe we DWARS in de toekomst sterker neer kunnen zetten.
Ik hoop op jullie vertrouwen!
Lotte

Anouk Gielen – 21 – Amsterdam
Hoi allemaal!
Ik ben Anouk, 21 jaar en ik woon in Amsterdam. Ik werk als campaigner en ben lid van de Provinciale
Staten in Noord-Holland. Binnen DWARS kun je me kennen vanuit de afdeling Amsterdam, waar ik lid
was van de CultuurCommissie, de ZoekCommissie en de KasCommissie. Stiekem vind ik de
toevoeging van paars aan de huisstijl best wel cool.
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Ik heb heel veel zin om me ook landelijk in te zetten voor DWARS in de commissie bestuursstructuur.
In de politiek merk ik hoe belangrijk het is dat in een fractie, maar ook in bijvoorbeeld een coalitie,
iedereen de juiste rol heeft. Eerder was ik voorzitter van het LAKS waar mijn hart voor verenigingen is
gaan kloppen. Die ervaringen neem ik graag mee en ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan.
Liefs,
Anouk

Dominique Blokland – 25 – Den Haag
Hi DWARSers!
Ik zou het ontzettend leuk vinden om het functioneren van DWARS-besturen in de huidige structuur
te evalueren met de commissie, en met creatieve ideeën te komen voor het verhogen van
bijvoorbeeld de productiviteit en mentale gezondheid van DWARS-besturen. Mijn ervaring en kennis
als oud-bestuurslid neem ik hier graag in mee
Groet, Dominique

Rianne Pieffers – 22 – Den Haag
Lieve DWARSers,
Mijn naam is Rianne Pieffers, ik ben 22 en woon in Den Haag. Je kunt mij kennen van de vorige
afdelingsbesturen van Leiden-Haaglanden, de Raad van Advies of de huidige zoekcommissie! Ik zou
graag de commissie bestuursstructuur versterken met mijn ervaring van de Raad van Advies en kennis
van de vereniging. Ik wil me graag inzetten voor een effectievere bestuursstructuur die past bij onze
groeiende vereniging. Ik heb er zin in!
Groetjes, Rianne

Willem Spijker – 24 – Rotterdam
Lieve DWARSers,
Mijn naam is Willem (hij/hem) en ik ben kandidaat voor het lidmaatschap van de Commissie
Bestuursstructuur. Ik ben 24 jaar oud, woon in Rotterdam en ik ben van 2017 tot en met 2019 op
verschillende plekken bij DWARS penningmeester geweest. Eerst een jaar bij de afdeling Utrecht, en
vervolgens een jaar in het landelijk bestuur. Ik wil nu graag in de commissie bestuursstructuur, omdat
ik in mijn bestuursjaar gemerkt heb dat de bestuurstaken best nog wat beter te verdelen zijn. Ik heb
er zin in!
Ik hoop jullie te zien/horen/lezen op het congres!

Kandidaten
Campagnecommissie
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Op dit congres worden nieuwe leden voor de campagnecommissie aangesteld. Deze commissie is
verantwoordelijk voor de verkiezingscampagne van DWARS. De campagnecommissie wordt
voorgedragen door het landelijk bestuur. Er zijn drie plekken beschikbaar.

Laura Adriaansen – 21 – Tilburg
Ik ben Laura Adriaansen. Ik ben 21 jaar oud en woon en studeer in Tilburg. Ik studeer communicatie
waarbij ik me focus op communicatie binnen organisaties en marketing. Daarnaast ben ik graag
politiek actief en wil ik er alles aan doen om een groenere, socialere samenleving te creëren. Daar
sloot de vacature voor de campagnecommissie perfect op aan. Ik kan hier mijn kennis inzetten voor
wat ik belangrijk vind in de wereld en dat wil ik ook zeker gaan doen.

Denise Douven – 23 – Oirsbeek
Hallo allemaal! Ik ben Denise Douven, 23 jaar en woonachtig in Oirsbeek, te vinden in het prachtige
Zuid-Limburg. Op het moment ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie voor de opleiding
communicatie. De komende tijd mag ik de campagne-commissie gaan versterken.
Tijdens mijn opleiding ben ik al snel erachter gekomen dat ik veel energie haal uit het organiseren
van evenementen. Daarbij sta ik binnen de opleiding bekend om het bedenken van ludieke acties en
campagnes. Hiermee denk ik een waardevolle toevoeging te zijn voor de campagne-commissie. Ik
heb dan ook heel veel zin om aan de slag te gaan met dit leuke team en om samen de DWARSe
campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen tot een succes te brengen!

Laurens van Hofslot – 17 – Amersfoort
Mijn naam is Laurens van Hofslot, ik ben 17 en ik kom uit Amersfoort. Ik ben in de Campagne
Commissie gegaan omdat ik graag meer wilde leren over campagne voeren, en ik het leuk vind om
evenementen te organiseren. De campagne commissie was dus de ideale plek voor mij om mijn
steentje bij te kunnen dragen binnen DWARS!
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Verantwoording Kandidatencommissie
Lief congres,
Met veel plezier hebben we de afgelopen maanden sollicitanten voor de Raad van Advies (RvA) en
penningmeester gesproken, net als in het vorige halfjaar via videobellen. Ook dit keer hebben we het
idee dat we – ondanks een gebrek aan direct contact - ons een goed beeld van hen hebben kunnen
vormen.
We hebben de deadline voor de RvA meerdere malen verlengd omdat we niet tevreden waren over
het aantal sollicitaties. Twee kandidaten hebben zich daardoor in de laatste twee weken voor het
congres gemeld. We hebben hen uitgebreid kunnen spreken en adviseren hen toe te laten tot de
stemming.
Daarnaast hebben we kort na het opstappen van de penningmeester de vacature voor
penningmeester geopend. We hebben een sollicitant gesproken en later heeft deze sollicitant zich
teruggetrokken. We kunnen helaas niet ingaan op de redenen hiervan.
Met het oog op inclusiviteit hebben we geprobeerd het sollicitatieproces toegankelijker te maken: de
RvA-sollicitanten hoefden alleen een sollicitatieformulier met voor iedereen dezelfde vragen in te
vullen. Een CV en referenten hoefden zij niet op te sturen. Al met al denken we dat dit het
sollicitatieproces inderdaad toegankelijker maakt – we adviseren onze opvolgers dan ook om dit (met
enkele kleine aanpassingen) voort te zetten.
Tot onze spijt is het door een technische fout voorgekomen dat twee RvA-sollicitanten de naam van
een andere RvA-sollicitant konden zien. De sollicitant in kwestie is hiervan op de hoogte gesteld.
Als afsluiter van ons jaar doen we een oproep aan de vereniging: onderzoek (opnieuw) of de
financiële vergoeding voor bestuursleden opgehoogd kan worden. Wij denken dat dit de sollicitatiedrempel kan verlagen en de diversiteit van het bestuur kan bevorderen. Daarnaast voorkomt het niet
te onderschatten financiële stress bij bestuursleden, wat de vereniging ook ten goede komt.
We hopen dat de adviezen voor jullie van waarde zijn en dat we de kandidaten recht hebben
gedaan. Dank voor jullie steun en dank aan de zoekcommissie en het bestuur voor de goede
samenwerking. We hebben van het afgelopen jaar genoten en wensen onze opvolgers veel plezier
en succes!
Met groet,
Anne, Annemiek, Bas, Elte, Rosanne en Mark
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Verantwoording Zoekcommissie
Op het congres behandelen we alleen tweede termijnsvragen.
Lief congres,
Om maar meteen met een cliché in huis te vallen: het zijn rare tijden om een ZoekCommissie te zijn.
Desondanks begonnen wij deze zomer vol enthousiasme als nieuwe ZoekCie. Onze commissie
bestaat uit een mooie mix van ervaren mensen binnen DWARS en mensen die net komen kijken bij
landelijke taken (de voorzitter, bijvoorbeeld!). Met zijn allen waren we helemaal klaar om mensen te
zoeken voor de leukste posities binnen DWARS. Na de zomer waren we nog even zoekende: hoe
werkt dit, hoe is de communicatie met het bestuur, wat is onze taak? Maar al snel hadden we de
smaak te pakken, en zijn we er klaar voor om één van onze belangrijkste taken te gaan vervullen: het
zoeken van een nieuw landelijk bestuur.
De ZoekCommissie heeft twee belangrijke taken: het vinden van mensen voor openstaande
vacatures, en het helpen van leden om hun plekje binnen DWARS te vinden.
De afgelopen maanden hebben wij mensen gezocht voor commissiepresidia. Ook hebben we
gezocht naar portefeuillehouders en commissieleden voor zowel organisatorische als inhoudelijke
commissies. Ook hebben we nieuwe leden geholpen om actief te worden binnen onze vereniging. In
totaal hebben we 128 keer mensen benaderd voor verschillende functies binnen DWARS. Bijzonder
hierin is de Kascommissie, die wordt voorgedragen door de ZoekCommissie. In hun voorstelstukjes
leer je hen kennen. Wij geloven dat we een team van ervaren en gedreven mensen hebben
gevonden die onze penningmeester kan ondersteunen en scherp kan houden.
Ook was het weer tijd voor nieuwe RvA-leden. Hiervoor waren er in eerste instantie onvoldoende
kandidaten, waardoor deze vacature verlengd is. Voor deze vacature zijn uiteindelijk 20 mensen
benaderd die ons geschikt leken voor deze functie. De resultaten hiervan zullen jullie op het
Wintercongres zien!
Een van de onderwerpen die regelmatig terugkwam in het afgelopen halfjaar was inclusiviteit. Dit
onderwerp is een blijvend onderwerp binnen de vereniging zelf. Wij hebben flink gestoeid met dit
onderwerp, want vooral door corona werd het lastiger om de inclusiviteit in de gaten te houden. Het
was voor ons immers niet mogelijk om bij fysieke activiteiten te scouten. Bij het brainstormen werd
onze richtlijn: voor elke man die we aandragen, proberen we 2 niet-mannen aan te dragen. Dit lukt
ons redelijk, maar het blijft een uitdaging. Inclusiviteit gericht op etniciteit was nog uitdagender.
In de periode juni-oktober heeft de ZoekCommissie 128 keer contact gehad met DWARSers. Daarvan
waren: 41% man en 59% niet-man, 13% van kleur en 87% wit.

90
DWARS, GroenLinkse Jongeren | Wintercongres 2020 | 12 en 13 december, online

ABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLAB

Op woensdag 18 november 2020 kwam het bericht dat penningmeester Luuk per direct zijn taken
neer had gelegd, en dat de ZoekCommissie verzocht werd een vervangende penningmeester te
zoeken. Als voor velen, viel dit nieuws rauw op ons dak. Daarnaast was het voor de ZoekCommissie
op een zeer ongelukkig moment, midden in een al drukke week en een verhuizing van onze
voorzitter. Desalniettemin hebben we meteen geprobeerd naar beste kunnen te handelen. Binnen
enkele uren nadat wij het nieuws kregen, was er een spoedvergadering gepland. Tijdens deze
vergadering hebben we een lijst met namen op kunnen stellen en stonden we in de startblokken om
deze mensen zo snel mogelijk te kunnen benaderen. Omdat er nog enige onduidelijkheid was in de
communicatie tussen het Landelijk Bestuur, de Kandidaten Commissie en de Raad van Advies over
de gang van zaken, is besloten te wachten op groen licht van alle drie de partijen. Dit moment was
op maandag 23 november, waarna wij direct mensen zijn gestart met het daadwerkelijk benaderen
van mensen voor de openstaande vacature.
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Tot slot willen wij nog reflecteren op de uitdagingen waar wij voor kwamen te staan, met name door
corona. Activiteiten waren online, waar camera's soms onbetrouwbaar zijn en waar je toch een live
contact mist. Nieuwe mensen benaderen, nieuwe leden die wij ook nog niet kenden, werd daardoor
een stuk moeilijker. Onze aanwezigheid bij de Nieuwe Ledenavonden heeft ervoor gezorgd dat toch
enkele nieuwe leden snel enthousiast werden! Regelmatig kwam het voor dat wij niet, of te laat, op
de hoogte werden gebracht van een nieuwe vacature. Ook kwam het wel eens voor dat wij een week
de tijd hadden om mensen te zoeken voor een vacature. Dat bleek ons te veel van het goede. Na
contact met het landelijk bestuur hebben wij een jaaroverzicht gekregen van alle commissievacatures
met hun deadlines. Voor ons betekent dit verder dat wij vaker de vacaturesite gaan checken. Toch
willen wij ook het bestuur oproepen om ervoor te zorgen om op tijd te communiceren met de
ZoekCommissie.
Lieve DWARSers, lief congres, het zijn vreemde tijden maar ons enthousiasme en het enthousiasme
van de leden is er niet minder om geworden. Ben jij of ken jij iemand die net zo enthousiast is of wil
worden? Stuur ons een mailtje via zoekcommissie@dwars.org.

Veel liefs,
Jullie ZoekCie
Lykle, Pim, Jens, Casey, Rianne, Misha, Nicky en Harm

92
DWARS, GroenLinkse Jongeren | Wintercongres 2020 | 12 en 13 december, online

ABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLAB

Verantwoording Campagnecommissie
Er zijn geen eerste termijnsvragen gesteld over de verantwoording van de campagnecommissie. Op
het congres wordt dit niet behandeld.
Afgelopen maart zijn wij van start gegaan als campagnecommissie. Als commissie hebben wij de
volgende doelen gesteld: we willen zoveel mogelijk jongeren laten stemmen, we willen zoveel
mogelijk jongeren op GroenLinks laten stemmen.
Het Landelijk Bestuur heeft ons een strategie en kernthema’s voor de campagne meegegeven. Deze
thema’s zijn klimaatrechtvaardigheid, mentale gezondheid en institutioneel racisme. We hebben in
de eerste maanden proberen in te zetten op verschillende strategieën voor verschillende
ontwikkelingen van de corona uitbraak in Nederland. Omdat met verloop van tijd duidelijk werd dat
fysiek campagnevoeren zo goed als onmogelijk gaat worden, richten we ons vooral op digitaal
campagnevoeren en campagnevoeren op afstand. Dit gebeurt onder andere in de vorm van video’s,
deelacties en sociale media.
In eerste instantie hadden we meer video’s in 2020 gepland. Achteraf bleek deze planning niet
haalbaar, en hebben we onze verwachtingen en planning bijgesteld om in 2021 een aantal sterke
video’s voor op de sociale media uit te werken. Wel hebben we voor het ledenreferendum voor de
lijst van GroenLinks een informatieve video gemaakt, waarin de we vier DWARSe kandidaten hebben
uitgelicht. Ook zijn we bezig met drukwerk dat we snel met jullie hopen te delen. Ook zijn we bezig
met drukwerk dat we snel met jullie hopen te delen.
Net als GroenLinks streeft DWARS ernaar om een grassroots beweging te zijn, en daarom proberen
we alle leden te betrekken bij de campagne. Daarvoor hebben we de afdelingen ingeschakeld. Bijna
elke afdeling heeft een eigen campagneleider aangesteld die elk een klein campagneteam leidt. Op
de afdelingendag in oktober hebben we een campagne sessie met hen gehouden en geluisterd naar
wat zij belangrijk vinden aan de campagne, welke ideeën zij hebben en hoe we elkaar kunnen
ondersteunen. We waren tevreden over deze sessie en een vervolgsessie staat op de planning.
Omdat we gemerkt hebben dat de druk op de campagnecommissie heel hoog is, zijn er, in overleg
met het Landelijk Bestuur, nieuwe vacatures voor leden van de campagnecommissie geopend. De
commissie is uitgebreid met drie nieuwe leden: Laura Adriaansen, Denise Douven en Laurens van
Hofslot. Zij zullen zich vooral bezighouden met de communicatie en de campagne-evenementen. We
zijn ontzettend blij dat zij nu ook bij de commissie horen.
Ook de welbekende campagneaftrap zal een iets andere vorm aannemen. Deze campagneaftrap is
op moment van schrijven volop in ontwikkeling en zal 22 januari plaatsvinden!
Liefs,
De campagnecommissie
Joppe, Myrte, Pim, Mika, Magali, Sarith, Gwen, Hessel, Laura, Denise en Laurens

Moties
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De stemmingen over moties vinden plaats door via Inkesta, dit doen we in één ronde. Als er
amendementen op moties worden ingediend die niet worden overgenomen, komt de stemming
daarvoor eerst, en de motie zelf de ronde er na. Als moties elkaar tegenspreken komt de stemming
over het meest verstrekkende amendement eerst, en (afhankelijk van de uitslag) het minder
verstrekkende amendement de ronde er na. Een motie heeft een gewone meerderheid nodig om
aangenomen te worden.
Op het congres behandelen we eerste en tweedetermijnsvragen over de moties. Tijdens het congres
kun je amendementen indienen op de moties.
Moties kun je hier indienen tot en met 12 december 18:00.

Motie 1: Vrouwelijke onderdrukkers zijn ook onderdrukkers
Indiener: Luuk Godtschalk
Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat:
 De kamerfractie van GroenLinks nieuwe oorlogsschepen wil vernoemen naar vrouwen
(https://www.parool.nl/nederland/~be79270a/)
Overwegende dat:
 DWARS streeft naar een geweldloze wereld zonder nationaal leger (Beginselprogramma punt
7);
GroenLinks een fusie is van vier pacifistische partijen;
 De krijgsmacht voornamelijk gebruikt wordt om regimes omver te werpen en
handelsbelangen te beschermen;
Spreekt uit dat een vrouwelijke onderdrukkers nog steeds een onderdrukker is;
Roept op tot minder oorlogsschepen, ongeacht de naam;
Verzoekt GroenLinks op om haar pacifistische oorsprong terug te vinden.

Motie 2: Congreskrant
Indiener: Frank Lemmers
Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat:
 DWARS een 'congresreader' heeft waarin alle stukken staan die belangrijk zijn voor
congressen;
 GroenLinks op congressen hiervoor een 'congreskrant' gebruikt;
Overwegende dat;
 Begrijpelijke en dagelijkse taal belangrijk is voor toegankelijkheid;
 Engelse woorden of jargon zoals 'reader' daarom niet de voorkeur hebben;
Roept het bestuur en de congrescommissie op om de 'congresreader' vanaf het volgende congres
'congreskrant' te noemen, en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 3: Hart onder de riem
Indiener: Lykle Maatje
Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat:
 Het afgelopen halfjaar heel zwaar en emotioneel heftig is geweest voor het bestuur;
 Het bestuur ondanks alles zichtbaar hun best heeft gedaan voor onze mooie vereniging;
 Het bestuur bestaat uit gewone mensen die dit vrijwillig doen;
Overwegende dat
 Dit sowieso een ingewikkeld jaar is;
 Onze vereniging er één van steun en warmte is;
Roept het congres op om het huidige bestuur een hart onder de riem te steken in deze chaotische
tijden. En gaat over tot de orde van de dag.

Visiestuk
Op het congres behandelen we bij het visiestuk eerste en tweede termijnsvragen. We stemmen over
het visiestuk via Inkesta.
Beste congresgangers,
Als Commissie Internationaal bieden we jullie graag ons visiestuk over het zelfbeschikkingsrecht aan.
Een recht waarover tot op de dag van vandaag veel discussie bestaat. In een wereld waarin staten
steeds hechter met elkaar verbonden raken, is het zelfbeschikkingsrecht erg relevant. Er bestaat nog
veel controverse rondom het bestaan en de invulling van dit recht, en het zelfbeschikkingsrecht van
groepen wordt vaak geschonden. Actuele voorbeelden hiervan zijn de Oeigoeren in China, het
conflict in Nagorno-Karabach en de Kashmiri's. In dit visiestuk hebben wij geprobeerd de DWARSe
visie op het zelfbeschikking zo goed mogelijk uiteen te zetten.
We willen alle commissieleden en onze voorgangers (Miki, David en Sjoerd) bedanken. Zonder hun
inzet waren we er niet. Nog meer gaat onze dank uit naar alle ervaringsdeskundigen die hun
inzichten en ervaringen wilden delen. Zelfbeschikkingsrecht gaat namelijk in de kern ook om het
geven van een stem. Wij hopen dat dat gelukt is.
Liefs,
Sheila Guha Thakurta, voorzitter
Frank Lemmers, secretaris
Het visiestuk is te vinden op congresdocumentenpagina. Je kunt tot en met 11 december
amendementen indienen op de website.
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Amendementen visiestuk
Indiener: Iris Donker
Wijziging:
Pagina 14, alinea 3
Indiener: Iris Donker
Huidige tekst: De machthebbers in Kasjmir en India spraken af dat
Kasjmir onderdeel zou worden van India.
Vervangen met: Aan het einde van het onafhankelijkheidsproces werd er onder druk van India
besloten dat Kasjmir voorwaardelijk onder het bestuur van India zou komen.

Opdracht kandidatencommissie
Het congres geeft de kandidatencommissie een opdracht mee. Het bestuur stelt deze voor en het
congres neemt deze aan per acclamatie (poll-functie). Op het congres behandelen we eerste en
tweede termijnsvragen.
De Kandidatencommissie kijkt of de kandidaten voor landelijke bestuursfuncties, het
hoofdredacteurschap van OverDWARS en kandidaten voor de Raad van Advies geschikt zijn op de
punten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevante ervaring (binnen en buiten DWARS);
Visie op de vereniging DWARS en de functie waarop de persoon solliciteert;
Organisatorische vaardigheden;
Zelfstandigheid;
Kunnen werken in een team;
Genoeg tijd hebben voor de functie;
Om kunnen gaan met werkdruk en verantwoordelijkheid;
Communicatief vaardig;
Besluitvaardigheid.

De Kandidatencommissie schrijft een advies over elke kandidaat. De adviezen over de kandidaten
worden aan het congres meegegeven. Het advies is gebaseerd op informatie die uit de gesprekken
met de kandidaat komen en van de referenties komen.
In het advies komt te staan:
•
Naam, leeftijd en woonplaats van de kandidaat;
•
Bevindingen van de Kandidatencommissie over de kandidaat;
•
Hoe geschikt iemand voor de functie is waarvoor die heeft gesolliciteerd. Dit wordt duidelijk
toegelicht;
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Om het advies op te stellen neemt de Kandidatencommissie de volgende stappen:
•
Opstellen en publiceren van profielschetsen van de verschillende vacatures;
•
Het voeren van tenminste twee gesprekken met elke voorzitterskandidaten;
•
Het voeren van tenminste een gesprek met alle overige kandidaten;
•
De Kandidatencommissie stelt een advies op basis van informatie uit de gesprekken met de
kandidaat en met de referenten;
•
De Kandidatencommissie licht het advies mondeling toe aan kandidaten die dat verzoeken.
De Kandidatencommissie wijst uit haar midden een organisatorisch voorzitter en een secretaris aan
die eindverantwoordelijk is voor:
•
De planning;
•
De communicatie met het bestuur en de Zoekcommissie;
•
De samenwerking binnen de Kandidatencommissie;
•
Waken over de privacy van de sollicitanten;
•
De communicatie met de kandidaten.
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Opdracht commissie bestuursstructuur
Op dit congres wordt een nieuwe eenmalige commissie in het leven geroepen: de comissie
bestuursstructuur. Deze commissie gaat kijken naar de huidige bestuursstructuur en doet
aanbevelingen om deze te veranderen bij het volgende zomercongres. De kandidaten vind je eerder
in deze reader.
Het congres geeft deze commissie een opdracht mee. Het bestuur stelt deze voor en het congres
neemt deze aan per acclamatie. Het bestuur stelt deze voor en het congres neemt deze aan per
acclamatie (poll-functie). Op het congres behandelen we eerste en tweede termijnsvragen.
De commissie bestuursstructuur heeft als doel om de huidige bestuursstructuur te evalueren en met
een voorstel te komen voor een verbetering. Hierbij kijkt zij specifiek naar de volgende punten:
De algemene rol, taken en slagkracht van het landelijk bestuur.
De verdeling van werkdruk over de bestuursposten. Hierbij gaat het in het bijzonder om de
overbelasting van sommige bestuursposten.
De portefeuilles die nu bij geen enkel bestuurslid horen.
De verhoudingen van commissies, andere organen en medewerkers met het landelijk bestuur
.
De commissie bestuursstructuur doet voor de evaluatie tenminste het volgende:
Goed lezen en raadplegen van het vernieuwende organisatie commissierapport uit 2015 en
de evaluatie bestuursstructuur uit 2018.
Praten met (oud-)leden van het landelijk bestuur om inzicht en informatie te krijgen.
Praten met (oud-)leden van inhoudelijke, organisatorische, en bijzondere commissies, de raad
van advies, overige organen en (oud-)medewerkers.
Na de evaluatie kijkt de commissie naar hoe de situatie verbeterd kan worden. Ze doet tenminste het
volgende:
Kijken met een open, kritische en creatieve blik naar mogelijke bestuursstructuren
De voor- en nadelen van de oplossingen onderzoeken en deze tegen elkaar afwegen.
De commissie bestuursstructuur presenteert uiteindelijk aan het congres de uitkomsten. Dit kan
afhankelijk van de planning van de commissie het zomercongres van 2021 zijn of het wintercongres
van 2021. Zij presenteert hier:
De uitkomsten van de evaluatie van de bestuursstructuur.
Het advies van de commissie bestuursstructuur om de situatie te verbeteren.
Eventuele wijzigingsvoorstellen aan het huishoudelijk reglement, als het advies hier
aanleiding toe geeft.
De commissie bestuursstructuur kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Deze zijn
eindverantwoordelijk voor:
De planning
De communicatie met het bestuur. Onder andere rondom de wet bestuur en toezicht
rechtspersonen, omdat deze wet ook gevolgen kan hebben voor de structuur van de vereniging.
De samenwerking en verdeling van taken binnen de commissie bestuursstructuur
Het bewaren van de privacy van de personen bij wie de commissie bestuursstructuur input
ophaalt
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Verantwoording commissie van beroep
Er zijn geen eerste termijnsvragen ingediend over de verantwoording van de commissie van beroep.
Deze verantwoording zal niet worden behandeld op het congres.
Zoals genoemd in de verantwoording voor het afgelopen zomercongres was er toen sprake van een
lopende beroepsprocedure. Na zich uitvoerig over het beroep gebogen te hebben, is op dit beroep
een inhoudelijke beslissing genomen. Een andere zaak is kort besproken, maar daarbij is snel
geconcludeerd dat de commissie niet bevoegd was om daarover een inhoudelijke uitspraak te doen.
Daarnaast is de CvB eenmaal voor advies benaderd door het bestuur en hebben wij dit advies
gegeven. Dit advies zag op de formulering van de bepalingen over de CvB in de nieuwe statuten.

Verantwoording Eva Kruithof
Hoofdredacteur overdwars
Er zijn geen eerste termijnsvragen ingediend over de verantwoording van de commissie van beroep.
Deze verantwoording zal niet worden behandeld op het congres.
Lieve DWARSers,
Is het nu alweer tijd om verantwoording af te leggen? Wat is de tijd alweer gevlogen!
De afgelopen tijd hebben we al veel kunnen doen. Sommige dingen daarvan hebben jullie al kunnen
zien. Zo zijn we het jaar begonnen met een nieuwe lay-out van de nieuwsbrief. Het aantal mensen dat
zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief is gestegen! Ook zijn we bezig geweest met een plan om
onze sociale media opnieuw vorm te geven. Alle eer daarvoor gaat naar Eva Visser! De komende tijd
zullen jullie hier meer van zien. Ook zijn we in samenwerking met het landelijk bestuur bezig met het
ontwerpen van een nieuwe website. Hierdoor gaat het makkelijker worden om artikelen te vinden op
onze website. Op de website staan namelijk heel veel goede artikelen maar door de structuur van de
website zijn deze niet altijd goed terug te vinden. We hopen hiermee meer recht te kunnen doen aan
de artikelen die worden geschreven.
Veel redactieleden hebben aangegeven dat ze bij OverDWARS ook graag iets zouden willen leren.
Daarom investeren we ook in het volgen van trainingen. Dit jaar hebben we een training B1taalgebruik gevolgd, gegeven door Neele Boelens. Bij het schrijven en redigeren van artikelen
leggen we hier sindsdien meer focus op. Hier hebben we een ontwikkeling in gemaakt! De volgende
training staat weer op de planning. Mijn streven is om per jaar drie tot vier trainingen te organiseren.
Zo hopen we als redactie ook steeds betere kwaliteit artikelen aan te kunnen leveren.
Ook met de podcast gaat het goed. Jens Bosman levert super goed werk bij het opnemen hiervan.
We hebben helaas afscheid moeten nemen van Stijn Rombouts die de podcast steeds voor ons heeft
bewerkt. Nu hebben Laila Konijn en ik deze taak op ons genomen. Sinds de overdracht hebben we
een paar technische problemen gehad bij het opstarten, maar die zijn gelukkig inmiddels opgelost.
Verder hebben we veel ideeën om de podcast verder te professionaliseren. Zo willen we
bijvoorbeeld graag het komende jaar investeren in huisstijl muziek.
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Verder heeft Niels Goedegebure stickers ontworpen namens OverDWARS. Deze hadden we graag
verspreid onder jullie tijdens het congres. Helaas kan dit niet wegens corona. In plaats daarvan
hebben we contact opgenomen met alle afdelingsbesturen. Hopelijk kunnen jullie daarom snel een
sticker krijgen bij jullie eigen afdeling.
Er hebben zich dit jaar nieuwe redactieleden gemeld. Daarmee is onze redactie op dit moment goed
gevuld. Ook krijgen we regelmatig artikelen aangeleverd van leden buiten de redactie. Het heeft ons
daarom weinig moeite gekost om de jaarplanning vol te krijgen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat we
erg blij worden van ingezonden stukken en nieuwe leden. Meld je daarom vooral aan!
Het gaat dus over het algemeen goed met OverDWARS. De redactieleden zijn erg enthousiast.
Daarnaast heb ik het geluk dat Hessel Hoekstra, de voormalige hoofdredacteur, nog altijd klaar staat
voor al mijn vragen. Ook Niels Goedegebure heeft mij als adjunct hoofdredacteur enorm geholpen.
We hebben de afgelopen tijd meerdere projecten in werking kunnen zetten, waar we hopelijk
binnenkort de vruchten van kunnen plukken. Hopelijk kunnen we dit voortzetten de rest van het jaar.
Liefs,
Eva Kruithof
Ps. Vergeet niet te stemmen voor de DWARSe top100! Stemmen is mogelijk tussen 7 en 13 december.
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