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JAARVERSLAG 2012
Stichting De Linker Wang
Het bestuur kijkt terug op een zeer succesvol jaar 2012. Er werden in totaal 7
bestuursvergaderingen gehouden, waarvan 6 op het partijbureau. Op 15 september hielden we
naast de reguliere bestuursvergadering een brainstormende en reflecterende bijeenkomst met
de redactie van ons magazine, die volgens de deelnemers veel positieve energie gaf voor het
volgende seizoen 2012-2013. Deze beide bijeenkomsten werden in De Kargadoor gehouden,
omdat het partijbureau op die dag niet beschikbaar was.
Eén onderwerp dat op de agenda van het bestuur heeft gestaan wil ik hier uitlichten, omdat de
manier waarop wij daarmee zijn omgegaan illustratief is voor onze manier van werken: de
discussie rondom het ritueel slachten. Wij onderstreepten daarbij het belang van het
meewegen van zowel de godsdienstvrijheid als het dierenwelzijn. Wij hebben een platform
geboden voor de meest betrokken (moslim en joodse) organisaties, waarbinnen de bereidheid
ontstond om te praten over het vaststellen van een convenant.
Dat is uiteindelijk na een discussie in de Eerste Kamer (waar onze voorzitter Ruud Ganzevoort
lid van is) aangenomen. We hebben voor onze bijdrage aan de discussie en het mede
faciliteren daarvan een brief ontvangen van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap,
waarin zij hun grote waardering uitspreken.
De volgende inhoudelijke onderwerpen die aan de orde zijn geweest noemen we in willekeurige
volgorde:
- de Arabische Lente;
- euthanasie c.q. vrijwillig levenseinde;
- het zogenaamde CO2 vasten (voorbereiding campagne 2013);
- rolmodellen in verschillende religieuze stromingen;
- de weigerambtenaar;
- de verdere uitwerking en concretisering van het begrip ‘Politiek met Compassie’, mede als
instrument voor de ledenwerving. Er is hierbij voortgebouwd op de uitkomsten van de
ledenbijeenkomsten in 2011.
Deze onderwerpen kwamen voor het grootste deel aan de orde in landelijke bijeenkomsten die
we al dan niet samen met anderen hebben georganiseerd (zie de betreffende paragraaf
hieronder).
In het najaar van 2012 schreven we vanuit DLW een tweetal brieven waar we een positieve
respons op hebben gekregen:
1. een brief aan de leden van de partijraad en het interim-partijbestuur, naar aanleiding
van de gebeurtenissen binnen de partij in de aanloop naar en na de verkiezingen van
12 september;
2. een brief gericht aan de plaatselijke afdelingen van GroenLinks, waarbij
aandachtpunten worden gegeven voor het programma voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Om begrijpelijke redenen heeft het partijbureau
besloten om onze brief niet integraal aan de secretariaten van de afdelingen te sturen,
maar wij hebben wel de garantie gekregen dat de door ons genoemde punten
meegenomen zullen worden in het rompprogramma dat aan de afdelingen zal worden
aangeboden.
In de loop van 2012 hebben we ook aandacht besteed aan intern-organisatorische zaken.
Er is een document geschreven met betrekking tot de profilering van DLW en de ledenwerving.
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Het zogenoemde ‘basisdocument’ van de stichting is herschreven en meer aangepast aan de
actualiteit.
We hebben een draaiboek ontwikkeld voor de organisatie van landelijke bijeenkomsten,
inclusief een financieel kader.
Er waren in 2012 in totaal 23 opzeggingen, veelal vanwege overlijden e.d. Hooguit 5 mensen
zegden op vanwege de interne perikelen binnen GroenLinks.
Daar staat tegenover dat we in de loop van het jaar 17 nieuwe abonnees konden noteren,
alsmede 29 proefabonnees en 25 verzoeken om proefnummers. Omdat zeker de helft van de
proefabonnementen in een vast abonnement wordt omgezet, is er sprake van een lichte
stijging van het aantal leden/abonnees. We verwachten in 2013 een verdere stijging, op grond
van onze toenemende aandacht voor profilering en ledenwerving, het gebruik van de nieuwe
folder die eind 2012 gedrukt is en de banners die we hebben aangeschaft. Al deze zaken
dragen bij aan een betere externe presentatie.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestond op 1 januari 2012 uit de volgende personen: Ruard Ganzevoort
(voorzitter), Will Kranenburg (penningmeester), Sijtse van Veen (secretaris), Manuela Kalsky
(bestuurslid), Bas Roufs (bestuurslid) en Jan Spijk (bestuurslid). In de loop van 2012 traden
Tjeerd de Jong, Mehmet Cerit (beiden per 1 juli) en Jurjen Donkers (officieel per 1 januari 2013)
toe tot het bestuur. Bij vervanging of uitbreiding zoeken we nadrukkelijk naar vrouwelijke
bestuursleden! Overigens zijn we tevreden met de huidige omvang van het bestuur.
Hans Feddema is sinds 2011 adviseur van het bestuur geworden. Onze vertegenwoordiger in
de partijraad is Brechtje Paardekooper. De ledenadministratie wordt sinds begin 2012 verzorgd
door Carin Hereijgers.
Financiën
De financiële ontwikkelingen waren positief. Zaken als een strikt kader voor de organisatie van
landelijke bijeenkomsten, lagere druk- en verzendkosten van het magazine en een belactie
naar leden die nog niet betaald hadden speelden hierin een belangrijke rol.
Voor details wordt verwezen naar het financiële jaarverslag van de penningmeester. We
proberen enige reserve op te bouwen, die ons in staat stelt mogelijke grote financiële
tegenvallers op te vangen.
Blad
Het blad De Linker Wang verscheen vijf keer in 2012 in een oplage van 800 exemplaren.
We mogen ons verheugen in een bekwame en enthousiaste redactie, die inhoudelijk een
product neerzet dat door de lezers erg wordt gewaardeerd. Ook de nieuwe opmaak en
vormgeving (sinds de tweede helft van 2011) krijgt zeer positieve reacties van lezers. Er wordt
nagedacht over de mogelijkheid van verdere verbeteringen op het gebied van opmaak en
vormgeving, waarbij naast de extra kosten nadrukkelijk ook milieuaspecten in de discussie
betrokken worden. De opmaak en vormgeving worden verzorgd door Max Prins.
Digitale Nieuwsbrief
In 2012 verscheen de digitale nieuwsbrief vier maal, op 23 februari, 14 maart, 15 mei en 18
november.
De digitale nieuwsbrief verschijnt onregelmatig, met een frequentie van drie tot zes keer per
jaar, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Meestal worden er specifieke
activiteiten/bijeenkomsten in aangekondigd, zoals in het eerste kwartaal de bijeenkomst over
de Arabische Lente. In de nieuwsbrief van 18 november werd melding gemaakt van onze brief
aan het interim-partijbestuur en onze inbreng voor het rompprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2014.
Het aantal mensen dat geabonneerd is op de digitale nieuwsbrief nam toe tot ruim 400.
Website De Linker Wang
De site wordt beheerd door Herman Radstake. (Terzijde: Herman vervangt Theo Brand als
eindredacteur van het blad tijdens diens studieverlof, van 1 oktober 2012 t/m 30 juni 2013.)
In 2012 hadden we gemiddeld aantal bezoekers van ruim 1.000 per maand (totaal 12.776). Het
gemiddelde van juni tot en met september was slechts 510, maar in de overige maanden ligt
het gemiddelde ruim daarboven, met een top van 1.781 in maart. Waarschijnlijk hangt dit
samen met de bijeenkomst over de Arabische Lente die we op 15 maart organiseerden. Er is
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veel gezocht naar het interview met Monique Samuel, en bij de keyphrases kwam de term
‘dictator van troon gestoten’ sterk naar voren.
Het percentage unieke bezoekers steeg overigens sterk in de loop van het jaar: in de eerste
helft lag dat rond de 40, terwijl het in de tweede helft steeg naar ruim 60. Een positieve
ontwikkeling.
Landelijke bijeenkomsten
In 2012 werden vier landelijke bijeenkomsten georganiseerd, al dan niet in samenwerking met
andere werkgroepen.
Op 17 maart organiseerden we een bijeenkomst over ‘De Arabische Lente’ in De Nieuwe Liefde’
in Amsterdam. Deze bijeenkomst werd in samenwerking met de werkgroep Midden-Oosten
voorbereid en bijgewoond door ongeveer 60 personen, waaronder Mariko Peters. Dagvoorzitter
was Tineke Strik en de sprekers waren Monique Samuel, Karima Bazi, Hassnae Bouazza, Jan
Jaap de Ruiter en Richard van Leeuwen. De column aan het begin van de bijeenkomst werd
uitgesproken door cabaretière Funda Müjde. Voor deze bijeenkomst kregen we een financiële
bijdrage van Kerk en Wereld, die er ook over hebben gepubliceerd. Uiteraard is er ook in ons
blad een artikel over verschenen.
Op 29 maart was er een bijeenkomst over het thema euthanasie/vrijwillig levenseinde. Hoewel
deze avond matig bezocht werd, was het inhoudelijk een zinvolle avond. Daarnaast is er in het
voorjaar van 2012 nog een bijeenkomst voor leden van de partijraad georganiseerd over
ditzelfde thema.
We organiseerden samen met Roze Links op 1 december een bijeenkomst (dialoogdag) met
deelname van een weigerambtenaar (René Pijl) en een ontslagen homoseksuele leraar uit het
bijzondere basisonderwijs (Duran Renkema). Deze bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 15
personen. Erica Meijers zal er een artikel over schrijven in De Helling en Herman Meijer in ons
eigen blad.
We waren/zijn ook betrokken bij de organisatie van een bijeenkomst over rolmodellen in
verschillende religieuze stromingen. Dit doen we in samenwerking met Femnet, dat eind 2012
al een eigen bijeenkomst hield over dit thema.
Extern
De voorzitter van DLW, Ruard Ganzevoort, is senator in de Eerste Kamer voor GroenLinks.
Bestuursleden van De Linker Wang waren actief in de GL werkgroep Landbouw, de GL
werkgroep Europa, de GL delegatie naar de European Green Party EGP en de GL werkgroep
Onderwijs.
Manuela Kalsky participeert in de bijeenkomsten van de diversiteitswerkgroepen.
De Linker Wang werd door Brechtje Paardekooper vertegenwoordigd in de GL partijraad.
De Linker Wang was vertegenwoordigd in de jury van de ‘Ab Harrewijn Prijs’, die op 13 mei
voor de tiende keer werd uitgereikt.
De Linker Wang participeert sinds eind 2011 niet meer direct in de Noach Alliantie, maar we
houden elkaar op de hoogte van onze activiteiten, zeker voor zover ze elkaar inhoudelijk raken.
De Linker Wang was vertegenwoordigd op bijeenkomsten in het kader van ‘Zin in 2014’ en de
dag voor nieuwe leden op 17 november.
Bennekom, 31 december 2012
Sijtse van Veen, secretaris bestuur DLW
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