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JAARPLAN 2013
Blad en website
Stichting De Linker Wang is uitgever van het gelijknamige blad dat in een oplage van 800
exemplaren in 2013 vijfmaal zal verschijnen en zal worden verspreid onder leden en belangstellenden. De Linker Wang heeft op 1 januari 2013 ruim 700 leden/abonnees die niet allemaal
lid van GroenLinks zijn.
De inhoud van het blad wordt bepaald en samengesteld door een onafhankelijke redactie. In
2013 zal geprobeerd worden het aantal abonnees verder te verhogen. Er wordt nagedacht over
een verdere vernieuwing van de opmaak/vormgeving. We zullen daarnaast gericht leden
blijven werven, ook met behulp van een nieuwe folder en banners.
In 2013 zullen vijf of zes digitale (de frequentie is afhankelijk van de actualiteit en staat dus
niet precies vast) nieuwsbrieven worden uitgebracht met voor de achterban relevante
informatie. Deze digitale nieuwsbrief wordt verstuurd aan alle leden van wie het e-mailadres
bekend is.
Ook is De Linker Wang te vinden op de site www.linkerwang.nl, waar artikelen uit het blad en
verdere relevante achtergrondinformatie is te vinden.
Landelijke bijeenkomsten
Minimaal tweemaal per jaar organiseert De Linker Wang een debatbijeenkomst voor de eigen
achterban, leden van GroenLinks, GL werkgroepen en andere belangstellenden.
We kunnen al wel melden dat we op 12 januari een nieuwjaarsbijeenkomst hebben
georganiseerd, waaraan ongeveer 35 mensen hebben deelgenomen, onder wie Bram van Ojik
en Bart de Leede vanuit het interim-partijbestuur). De column werd verzorgd door Linda
Voortman. Het centrale thema was ‘politiek vanuit het hart’, met op de achtergrond de
gebeurtenissen in het jaar 2012.
In het voorjaar van 2013 zullen we een campagne houden rondom het thema CO2 vasten, met
een landelijke bijeenkomst op 16 maart.
Daarnaast zijn er voorstellen/plannen voor bijeenkomsten over de volgende onderwerpen:
- de positie van vrouwen in religie, in samenwerking met Femnet (vervolg op de bijeenkomst
van Femnet eind 2012);
- de bezuinigingsvoorstellen voor de publieke omroep, die het voortbestaan van de
zogenaamde 2.42 omroepen (kleine levensbeschouwelijke omroepen) bedreigen.
Op de bestuursvergadering van 24 januari 2013 zal nader over de concrete keuzes en invulling
gesproken worden. Wij willen als bestuur graag zo veel mogelijk activiteiten oppakken,
rekening houdend met de mogelijkheid om mensen van buiten het bestuur bij de organisatie
van de dagen te betrekken en/of in te spelen op initiatieven vanuit andere werkgroepen.
Het totaal van de activiteiten moet echter passen binnen de capaciteit/tijd die we beschikbaar
hebben. Met de hierboven genoemde onderwerpen/bijeenkomsten lijkt de agenda al aardig
gevuld te zijn voor het hele jaar, maar als er een ander onderwerp opdoemt dat we op kunnen
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en willen pakken, zullen we dat niet nalaten. Het zullen dan wel activiteiten voor de tweede
helft van het kalenderjaar.
Wij willen ook in 2013 zoveel mogelijk participeren in het publieke debat en zichtbaar zijn in de
media, o.a. via ingezonden brieven over actuele thema’s die raken aan de terreinen waar De
Linker Wang zich specifiek mee bezig houdt of wil houden in het kader van ‘Politiek met
Compassie’. Het behoeft geen betoog dat dit een zeer breed begrip is, waarbij we dus altijd
keuzes zullen moeten maken en aansluiten bij actuele discussies.
Publiciteit met betrekking tot de (inhoud van de) bijeenkomsten zal op de volgende manieren
plaatsvinden: via het blad en de website van De Linker Wang, via het GroenLinks Magazine, De
Helling en zo mogelijk andere media.
Externe participaties en vertegenwoordigingen
Bestuursleden van De Linker Wang zijn betrokken bij verschillende werkgroepen binnen
GroenLinks, zoals de Partijraad, de Werkgroep Onderwijs en de Werkgroep Landbouw en
participeren van daaruit in bijeenkomsten en conferenties. Tevens participeert één van de
bestuursleden in de jury van de Ab Harrwijn prijs.
Ook in 2013 zal De Linker Wang ingaan op verzoeken van derden om te participeren in
publieksbijeenkomsten waarvan de inhoud te maken heeft met haar beleids- en werkterrein
(Politiek met Compassie).
De Linker Wang zal zodoende verbinding blijven zoeken met andere gremia binnen en buiten
GroenLinks om samen te werken in en aandacht te vragen voor onze kernthema’s.
Bestuurssamenstelling en organisatie per 1 januari 2013:
Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Ruard Ganzevoort (voorzitter), Will Kranenburg
(penningmeester), Sijtse van Veen (secretaris), Manuela Kalsky (lid), Bas Roufs (lid), Jan Spijk
(lid; afgevaardigde redactie magazine), Tjeerd de Jong (lid), Mehmet Cerit (lid) en Jurjen
Donkers (lid).
Hans Feddema is in de loop van 2011 formeel teruggetreden uit het bestuur en daarna
adviseur geworden, vooral op het belangrijke thema vrede en veiligheid.
Brechtje Paardekooper vertegenwoordigt ons in de partijraad en woont de vergaderingen van
het bestuur enkele keren per jaar bij.
Het bestuur vergadert ongeveer zeven keer per jaar. Het bestuur zal zich in 2013 vooral
richten op verdere uitbouw van het ledenbestand. Het enkele jaren geleden vastgestelde
beleidsplan zal in 2013 worden geactualiseerd/herschreven.
Tot en met 2011 werden de functies van bestuurssecretaris en ledenadministrateur door één
persoon uitgevoerd. Deze functies zijn per 1 januari 2012 uitgesplitst. De ledenadministratie
wordt sindsdien verzorgd door Carin Hereijgers.
Bennekom, januari 2013
Sijtse van Veen, secretaris bestuur De Linker Wang.
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