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1. Financieel jaarverslag 2019 
 

Bij dezen het resultaat van onze afdeling over 2019. Per 1 maart 2020 zijn de boeken 

gesloten. Dit betekent dat baten en lasten die betrekking hebben op 2019 vanaf die datum 

ten gunste of ten laste komen van het boekjaar 2020. Dit document dient uitsluitend om 

jullie als bestuur te informeren. Daarnaast zal ik dit document ook delen met de 

kascommissie. Dit verslag vormt de basis voor het rapport aan de ALV van 2 juni 2019. 

1. Resultaat en balans  

Als afdeling hebben we een positief resultaat van €15.740. Dit is hoofdzakelijk toe te 

schrijven aan de grotere bijdrage die we vanuit het Landelijk Bureau hebben ontvangen, de 

weinige uitgaven aan de campagnes en het organiseren van minder projecten dan gepland. 

De balans per 31-12-2018 is ook bijgevoegd (pagina 9). Het eigen vermogen van de afdeling 

is met €15.740 toegenomen, wat gelijk is aan het positief resultaat. De voorzieningen voor 

de verkiezingen worden middels de dotatie opgebouwd met €10.000 (+ €2.000 voor de 

campagnemedewerker) per jaar. De post ‘Nog te betalen’ betreft lasten van het boekjaar 

2019 die pas in 2020 zijn betaald De post ‘Nog te ontvangen’ betreft baten die in 2019 zijn 

ontvangen maar betrekking op het vorige boekjaar hebben (dat is in 2019 niet 

voorgekomen). Tot slot is er al €800 vooruitbetaald. Dit is de huur voor de garagebox voor 

de maanden januari 2020 t/m mei 2020 (maandhuur is €160). 

Op de balans staat bij de posten ‘Eigen vermogen’ en ‘Nog te betalen’ op 31/12/2018 de 

volgende bedragen: €40.266’ voor het ‘Eigen vermogen’ en ‘€2.942’ voor ‘Nog te betalen.’ 

Dit wijkt af van het financieel jaarverslag van 2018. Daarin staat €39.516 voor het ‘Eigen 

vermogen’ en €3.692 voor ‘Nog te betalen.’ Dit verschil (voor beide posten) is €750. In het 

financieel jaarverslag van 2018 had ik dit bedrag twee keer meegenomen in de balans. Dat is 

een vergissing geweest. De €750 was een vooruitbetaling gemaakt in 2017 voor de huur van 

de garagebox in 2018. Per ongeluk heb ik het bedrag twee keer meegeschreven in de balans. 

Dat heb ik gecorrigeerd. De posten ‘Eigen vermogen’ en ‘Nog te betalen’ op 31/12/2018 zijn 

€40.266 en €2.942.  

2. Verkiezing PS2019 en EP2019 

Voor de twee verkiezingscampagnes hebben we de budgetten samengevoegd. De vrijval 

PS2019 (€ 1.900) en de vrijval EP2019 (€2.375), Het campagnebudget voor 2019 was dus 

€4.275.  

Daarvan is uiteindelijk €573,- uitgegeven. Een groot deel van de kosten was het 

ondersteunen van de Huis-aan-Huiscampagne en het bedanken van de vrijwilligers. Het 

drukwerk werd betaald door Landelijk.  
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3. Depot TNT en Postbank 

De posten TNT en Postbank op de balans zijn al jaren ongewijzigd. Deze posten betreffen 

rekeningen die niet meer in gebruik zijn of te achterhalen. Verschillende oud-

penningmeesters en oud-afdelingsmedewerkers heb ik hierover gesproken. Het geld kan als 

verloren worden beschouwd. Dit zal ik dan ook in de realisatie van 2020 zo noteren.  

4. Toelichting per kostenplaats; Inkomsten 

Post Begroting 2019 Realisatie 2019 Verschil 

 

0.1 Landelijke bijdrage €37.000 €41.526 - €4.526  

In 2019 is de landelijke bijdrage per lid verlaagd ten opzichte van 2018. In de begroting 
hielden we rekening met €17.00 per lid en ongeveer 2200 leden. De bijdrage per lid was 
uiteindelijk hoger dan verwacht (€17,51) en het aantal leden steeg naar 2360. We 
ontvingen dus het vaste bedrag per afdeling €200 + €17,51 * 2360 = €41.526.  

 

0.2 Giften €120 €120 €0 

We ontvangen maandelijks een gift van €10.  

 

0.3 Rente €0 €0 €0 

Triodos geeft 0,0% rente over de spaartegoeden. Over 2019 hebben we dus geen rente-
inkomsten gehad. 

 

0.4 Bijdrage fractie €4.000 €528 €3.472 

In 2019 hebben we eenmalig gebruik gemaakt van financiële middelen uit de fractie. Dit 
was de helft van de kosten voor de Nieuwjaarsborrel. Door een communicatiefoutje is 
echter het hele bedrag van de borrel overgemaakt. De helft heb ik teruggestort en 
teruggeboekt onder deze post.  

 

0.5 – 0.6 Vrijval voorzieningen €4.275 €4.275 €0 

De begrote vrijval is aan het campagnebudget toegevoegd. 

 

0.7 Overige inkomsten €500 €508 -€8 

In 2019 heeft GLU twee inzamelingsacties gehouden. De eerste betrof de Cycling4Climate 
op de Neude van augustus. De tweede de menstruatiearmoede. We hebben leden en 
sympathisanten gevraagd een donatie te doen op onze rekening met vermelding van de 
actie erbij. Het geld van C4C is gedoneerd aan die stichting. Van het opgebrachte geld van 
voor menstruatiearmoede zijn menstruatiecups gekocht en gedoneerd aan de 
voedselbank. Beide uitgaven zijn geboekt onder “10. Niet begroot.” 
Om het vanaf 2020 inzichtelijker te maken, is er een post “inzamelingsacties” aan de 
begroting toegevoegd.  
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5. Toelichting per kostenplaats; Uitgaven 

Post Begroting 2018 Realisatie 2018 Verschil 

1.1 Declaraties €300 €371 - €71 

Hoofdzakelijk declaraties voor presentjes voor personen die afscheid namen maar ook bij 
lief en leed. Daar waren er in 2019 iets meer van dan begroot.  

 

1.2 Bijeenkomsten bestuur €800 €675 €125 

We hebben begroot om elkaar vaker te spreken om goed de bestuurstaken uit te kunnen 
voeren. Uiteindelijk zijn wij drie keer bijeengekomen.  

 

1.3 Uit eten bestuur €300 €246 €54 

In mei is het bestuur gezamenlijk uiteten geweest. 

 

1.4 Nieuwjaarsborrel €700 €0 €700 

De nieuwjaarsborrel vond plaats na de ALV van januari. Omdat we van dezelfde cateraar 
gebruik maakten, zijn de posten samengevoegd. Voor het borrel gedeelte is uiteindelijk 
€528,- uitgegeven door de afdeling. 

 

2.1 Congressen/ALV’s €5.000 €4.825 €175 

In januari en juni hebben we voorafgaand aan de ALV workshops georganiseerd. Zo 
wilden we een congres interactiever maken voor onze leden. Het voorjaarscongres (in 
juni) werd afgesloten met een borrel die door de afdeling is betaald (dat was een 
communicatiefoutje met de catering).  

 

2.2 Projectmedewerker €2.000 €1.533 €467 

In 2019 hebben we gebruik gemaakt van een fotograaf en een videomaker.  

 

2.3 Bankkosten €125 €140 -€15 

De bankkosten van 2019 

 

2.4 Opberglocatie/garagebox €1.900 €1.967 - €67 

We huren een garagebox voor ons campagnemateriaal. Er is al €800 vooruitbetaald tot en 
met mei 2019. Daarnaast is er €71,58 betaald voor de fietsenstalling van de bakfiets. 

 

2.5 CRM €1.200 €0 €1.200 

In 2019 heeft het bestuur geen CRM opgezet. In plaats daarvan werken we met Landelijk 
aan een pilot CRM. 
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2.6 Verandertraject Diversiteit €2.500 €2.852 - €352 

Om de afdeling divers en inclusief te maken hebben we een diversiteitstraining 
aangeboden. Ook hebben we hier twee evenementen in opgenomen: de Canal Pride (à 
€1700) en de groene Iftar (à €350). Dit past beter hier dan onder permanente campagne, 
omdat het bestuurslid diversiteit verantwoordelijk is voor de organisatie van de 
evenementen. In de begroting 2020 verschuift de Canal Pride naar de permanente 
campagne.  

 

3. Communicatie €500 €611 - €111 

Kosten voor hosting van de website en Mailchimp. Daarnaast ook de kosten van 
advertenties op Facebook. 

 

4. Werkgroepen €2.200 €651 €1.549 

Voornamelijk zaalhuur. De kosten die de Polca-commissie maakt zijn op een andere 
kostenplaats bijgehouden (kostenpost 6.1). Datzelfde geldt voor de werkgroep 
Permanente Campagne (kostenpost 7.1). 

 

5.1 Introductieacademie €50 €0 €50 

Er was geen Introductieacademie in 2020. 

 

5.2 Nieuwe Ledenbijeenkomsten €250 €0 €250 

Hoewel er een bijeenkomst heeft plaats gevonden (in mei), waren hier geen kosten aan. 
De factuur is niet naar ons gestuurd ondanks herhaaldelijk navragen.  

 

5.3 Ledenbezoeken €250 €6 €244 

Veel ledenbezoeken vonden thuis plaats. Vandaar dat er weinig kosten waren.  

 

6.1 Politieke cafés €800 €425 €375 

De politieke cafés waren goedkoper. Deels valt dit te verklaren doordat een aantal PolCa’s 
is geannuleerd. 

 

6.2 Overige debatten €200 €0 €200 

Er zijn geen debatten geweest. 

 

6.3 Wijkcafé €1.000 €80 €920 

De wijkcafés zijn bedoeld om mensen uit te nodigen tijdens een borrel. Deze kwamen niet 
goed van de grond. Voor 2020 gaan we een nieuwe invulling bedenken. 
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6.3 Lab030/Projecten €3.000 €854 €2.146 

Er heeft een Lab030 plaatsgevonden in 2019.  

 

7.1 Permanente campagne €3.250 €233 €3.017 

De Permanente campagne heeft minder besteed in 2019 door de lange 
verkiezingscampagne van de PS en EP 2019. In de zomer hebben we geld besteed aan de 
Cycling4Climate actie. Daarnaast hebben we ook nog flyers gekocht.  

 

7.2 Dotatie voor verkiezingen €10.000 €12.000 - €2.000 

In 2017 is besloten om de dotatie over te slaan en in plaats daarvan het geldbedrag direct 
te doneren aan de GR2018-campagne. Hierdoor kreeg de TK2021 campagne geen geld 
toebedeeld dat jaar. Omdat we nu toch ruimer geld hebben en om de verkiezingsuitgaven 
te herstellen, is die €2.000 gereserveerd voor de TK2021-campange. 
 
Daarnaast is de verdeelsleutel en dotatieregeling vanaf 2020 gewijzigd.  

 

7.3 Extra te organiseren avonden €0 €0 €0 

Heeft niet plaats gevonden. 

 

7.4 Campagne €4.275 €573 €3.702 

Het drukwerk van de campagne was op kosten van Landelijk. Het meeste geld is besteed 
aan het organiseren van Huis-aan-Huiscampagnes en bedankjes voor de inzet van d 
vrijwilligers.  

 

7.5 Campagnemedewerker €2.000 €2.000 €0 

Dit is een extra dotatie voor de GR2022 verkiezingen. Dit geld wordt opzij gezet om een 
betaalde afdelingsmedewerker in dienst te kunnen nemen. 
 
Voor het overzicht is dit vanaf 2020 geschoven in de dotatie en hebben we de 
verdeelsleutel aangepast.  

 

8. Marry Mosprijs €375 €0 €375 

De Marry Mosprijs is in 2019 niet uitgereikt. 
Voor 2020 kijken we naar een andere invulling.  

 

9. Bijdrage Dwars Utrecht €700 €258 €442 

Wij ondersteunen DWARS bij thema-avonden die gehouden worden in het 
Milieucentrum. DWARS declareert de kosten voor huur en drankjes bij de afdeling. Voor 
2019 komt nog een aantal declaraties binnen. Afgesproken is dat deze uit het budget van 
2020 komen, onder de kostenpost “niet begroot”. 
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10. Niet begroot €2.220 €919 €1.301 

Bestaat uit de volgende kosten: 
- Reiskosten voor bestuurslid dat uit Nijmegen moest reizen. 
- Opbrengst Cycling 4 Climate actie 
- Bijdrage aan de regiodag voor provincie Utrecht.  
- De uitgaven aan de menstruatiearmoede zijn nog niet gedeclareerd (betreft €50). 

Dit zal vallen onder het boekjaar 2020.  
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Bijlage 1: Realisatie 2018 

Realisatie 2019 

Baten Begroting Realisatie Vrije ruimte 

0.1 Bijdrage landelijk € 37,000 € 41,526 -€ 4,526 
0.2 Giften € 120 € 120 € 0 
0.3 Rente € 0 € 0 € 0 
0.4 Bijdrage fractie € 4,000 € 528 € 3,472 
0.5 Vrijval PS2019 € 2,375 € 2,375 € 0 
0.6 Vrijval EP2019 € 1,900 € 1,900 € 0 
0.7 Overige inkomsten € 500 € 508 -€ 8 

Totaal baten € 45,895 € 46,957 -€ 1,062 

          

Lasten Begroting Realisatie Vrije ruimte 

1. Bestuur algemeen € 2,100 € 1,292 € 808 
1.1 Declaraties € 300 € 371 -€ 71 
1.2 Bijeenkomsten bestuur € 800 € 675 € 125 
1.3 Uiteten bestuur € 300 € 246 € 54 
1.4 Nieuwjaarsborrel € 700 € 0 € 700 
2. Verenigingszaken € 12,725 € 10,254 € 2,471 
2.1 Congressen/ALV's € 5,000 € 4,825 € 175 
2.2 Projectmedewerker € 2,000 € 1,533 € 467 
2.3 Bankkosten € 125 € 140 -€ 15 
2.4 Opberglocatie / garagebox € 1,900 € 1,967 -€ 67 
2.5 CRM € 1,200 € 0 € 1,200 
2.6 Verandertraject / Diversiteit € 2,500 € 2,852 -€ 352 
3. Communicatie € 500 € 611 -€ 111 
4. Werkgroepen € 2,200 € 651 € 1,549 
5. Leden € 550 € 6 € 544 
5.1 Introductieacademie € 50 € 0 € 50 
5.2 Nieuwe Ledenbijeenkomsten € 250 € 0 € 250 
5.3 Nieuwe Ledenbezoeken € 250 € 6 € 244 
5.4 Ledendag € 0 € 0 € 0 
6. Debat € 5,000 € 1,359 € 3,641 
6.1 Politieke cafés € 800 € 425 € 375 
6.2 Overige debatten € 200 € 0 € 200 
6.3 Wijkcafé € 1,000 € 80 € 920 
6.4 Lab030 € 3,000 € 854 € 2,146 
7. Verkiezingen € 19,525 € 14,805 € 4,720 
7.1 Permanente campagne € 3,250 € 233 € 3,018 
7.2 Dotatie voor verkiezingen € 10,000 € 12,000 -€ 2,000 
7.3 Extra te organiseren avonden € 0 € 0 € 0 
7.4 Campagne € 4,275 € 573 € 3,702 
7.5 Campagnemedewerker € 2,000 € 2,000 € 0 
8. Marry Mosprijs € 375 € 0 € 375 
9. Bijdrage DWARS Utrecht € 700 € 258 € 442 
10. Niet begroot € 2,220 € 919 € 1,301 

Totaal lasten € 45,895 € 31,217 € 14,678 

  
      

Resultaat € 0 € 15,740 € 15,740 
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Bijlage 2. Balans per 31-12-2019 

Balans 

Debet Credit 

            
  31/12/2018 31/12/2019 

 
31/12/2018 31/12/2019 

  
 

  
  

  
  

 
  

  
  

Triodos - 
betaalrekening € 21,169 € 34,923 Vermogen € 40,266 € 56,006 

  
 

  
  

  
Triodos - 

spaarrekening € 34,380 € 46,380 
Voorzieningen 

verkiezingen € 13,275 € 23,000 
  

 
  a. Tweede Kamer € 2,000 € 6,000 

Depot TNT € 90 € 90 b. Gemeenteraad € 7,000 € 14,000 
  

 
  c. Provinciale Staten € 1,900 € 500 

Depot Postbank € 68 € 68 d. Europees Parlement € 2,375 € 500 

  
 

  
e. 

Campagnemedewerker € 0 € 2,000 
Vooruitbetaald € 775 € 800 

  
  

  
 

  
  

  
Nog te ontvangen € 0 € 0 Nog te betalen € 2,942 € 3,255 

  
 

  
  

  
  

 
  

  
  

  
 

  
  

  

Totaal € 56,482 € 82,261 Totaal € 56,482 € 82,261 
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2. Begroting 2021 
 

Hiermee presenteert het bestuur de begroting voor 2021. Deze heeft een groot aantal 

wijzigingen ten opzichte van de meerjarenbegroting. Eerst volgt een introductie van de 

grootste wijzigingen. Vervolgens een uitleg per post. Het overzicht van de volledige 

begroting is op bladzijden 14 te vinden. 

GroenLinks Utrecht staat er financieel nog steeds gunstig voor. Dankzij een gestage 

ledengroei hebben wij ruim budget om activiteiten te organiseren voor de leden en de stad 

Utrecht. Ook in de toekomst zullen dit vaker (hybride) online bijeenkomsten zijn. Wel gaan 

we in 2020 en 2021 interen op ons eigen vermogen. Daar hebben we ook voldoende ruimte 

voor. We verwachten nu eind 2022 zo’n €30.000 over te houden aan spaargeld.  

De dotatie van het campagnebudget: 

Jaar 2020 2021 2022 Verdeling 

Dotatie: €16,000 €18,000 €18,000 

 TK-Campagne € 8,000 € 2,250 € 4,500 12.5% 

GR-Campagne € 29,800 € 39,700 € 9,900 55.0% 

PS-Campagne € 1,480 € 2,020 € 2,560 3.0% 

EP-Campagne € 1,320 € 1,680 € 2,040 2.0% 

GR-medewerker € 10,020 € 14,970 € 4,950 27.5% 

Totaal € 50,620 € 60,620 € 23,950 100.0% 

 

De grootste besteding voor 2021 is de projectmedewerker. Dit is de betaalde 

campagneleider voor de TK2021. Het is de wens van het landelijk bureau dat we hiervoor 

een professionele campagneleider inhuren. Met landelijk hebben we de afspraak dat zij 45% 

van de kosten bijdragen. Het geld dat wij bijleggen, komt uit onze reserves.  

Daarnaast zal de programmacommissie meer geld krijgen voor professionele ondersteuning 

voor het schrijven van een goed programma.  

Ten slotte zullen we nog investeren in materiaal zodat we online evenementen gemakkelijk 

kunnen organiseren.  
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Toelichting per post 

Inkomsten 

Inkomsten Overwegingen 

0.1 Bijdrage 
landelijk 

De landelijke bijdrage is afhankelijk van het aantal leden dat Utrecht 
heeft. Door de TK2021 campagne, verwachten we dat ons aantal leden 
harder groeit dan in de meerjaren begroting is geschat.  
 
We verwachten dat de landelijke bijdrage voor 2021 zal zijn: €48.500 
 

0.2 Giften We ontvangen maandelijks een gift van €10. Op jaarbasis levert dit 
€120 op.  
 
Daarnaast verwachten we in de verkiezingsjaren een aantal donaties 
van leden en sympathisanten na een (landelijke) belactie.  

0.3 Rente De rente bij Triodos bedraagt op dit moment 0%. Om die reden worden 
er dus geen rente-inkomsten verwacht. 

0.4 Bijdrage 
fractie 

De fractie draagt maximaal €4.000 bij aan activiteiten die door de 
afdeling worden georganiseerd. Dit zijn voornamelijk 
netwerkevenementen of gezamenlijke bijeenkomsten.  

0.5 en 0.6 
Vrijval TK2021 
en GR2022 

Via de jaarlijkse dotatie aan de voorziening voor de verkiezingen zal in 
2021 een budget van €8.000 voor de TK2021 vrijkomen. Verspreid over 
2021 en 2022 komt er in totaal €39.700 vrij voor de GR2022.  
 

0.7 Vrijval 
campagneleider 
GR2022 

Wij willen voor de GR2022 graag werken met een betaalde 
campagneleider. In de nieuwe dotatieregeling zal een bedrag worden 
gereserveerd van €15.000 dat verspreid over 2021 en 2022 vrijkomt. 

0.8 Bijdrage 
campagneleider 
TK2021 

Landelijk wil voor de TK2021 in de gemeente Utrecht een professionele 
campagneleider op locatie. Zij dragen hiervoor €9.000 bij. De lasten 
zitten onder de kostenpost: projectmedewerker 

0. 8 
Sponsoracties 

Wanneer we sponsor-/inzamelingsacties organiseren, kunnen mensen 
ook een bijdrage doneren op onze rekening. Dat wordt onder dit label 
geadministreerd. Het (begrote) bedrag is altijd gelijk aan de kostenpost 
“Sponsoracties.” 

0.9 Interen Dit geld is voor de overige kosten voor de betaalde campagneleider van 
de TK2021. Uit onze reserves leggen we €10.000 bij.  

0.10 Overige 
inkomsten 

Ieder jaar ontvangen we inkomsten die we niet hebben begroot. 
Hiervoor wordt in de begroting €500 aangehouden.  
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Uitgaven 

 

Uitgaven Overwegingen 

1.1 Declaraties In een verkiezingsjaar verwachten we meer relaties (op afstand) te 
onderhouden. Vandaar dat het bedrag iets is opgehoogd om kaarten te 
kunnen versturen.   

1.2 
Bijeenkomsten 
bestuur 

In 2021 wil het bestuur 3 à 4 keer bijeenkomen om dieper in te gaan op 
de taken, plannen en uitwerkingen van het bestuurlijk jaar. Bovendien 
willen we ook een moderator kunnen inzetten om sneller tot de kern te 
komen.  

1.3 Eten bestuur De mogelijkheid om als bestuur een keer gezamenlijk te eten. 

2.1 Congressen  
en ALV’s 

We willen net als in 2020 twee keer per jaar een congres organiseren. 
We houden in het budget rekening met een online, vanuit een studio 
gepresenteerd, congres.   

2.2 Project-
medewerker 

Voor de TK2021 zetten we een professionele campagneleider in. Dit geld 
wordt deels door landelijk, deels door Utrecht betaald. 

2.3 Bankkosten Ongewijzigd 

2.4 
Opberglocatie / 
garagebox 

We huren nu een garagebox voor €160 per maand. Daarnaast zijn we 
zo’n €70 per jaar kwijt aan de stalling voor de bakfiets. Ook gaan we 
vanaf 2021 een droge en veilige locatie huren voor materiaal dat niet bij 
bestuursleden thuis kan worden gestald. 

2.6 
Verandertraject 
Diversiteit 

Het verandertraject gaat ook in 2020 door. Hiervan worden onder 
andere trainingen, workshops en netwerkbijeenkomsten betaald.  
 
Ook in 2021 en 2022 is dit bedrag aangehouden. 

2.7 Profes-
sionalisering 

Deze kostenpost vergemakkelijkt het organiseren van online en hybride 
evenementen. We kunnen zo professioneel materiaal inhuren/ 
aanschaffen om zulke evenementen te organiseren.  

2.8 Ruimte We verwachten in 2021 niet een zelfstandige ruimte te huren dat niet 
wordt gebruikt als campagnepand. 

3.1 Online 
accounts 

Dit zijn de abonnementen op ons e-mailaccount, de nieuwsbrief en 
gesponsorde posts. 

3.2 Beeld-
materiaal 

Veel van het beeldmateriaal zal in het teken staan van de GR2022, en 
dus uit het campagnebudget komen. Daarnaast is er hier nog ruimte 
gereserveerd voor beeldmateriaal buiten campagnetijd.  

4. Werkgroepen In 2021 reserveren we hetzelfde bedrag als 2020 voor werkgroepen. Veel 
werkgroepen zullen online blijven ontmoeten de komende maanden. 
Waar gewenst en mogelijk is er ruimte voor het huren van een 
ontmoetingsruimte.  

5.1 Introductie-
academie 

Het doel is om de komende jaren twee keer twee introductiedagen aan 
te bieden.   

5.2 Nieuwe- 
Ledenbijeenko
msten 

Naast de bezoeken, nodigen we ook leden uit voor een bijeenkomst met 
fractieleden. Aansluitend is er een borrel. Hiervan willen we er drie per 
jaar houden.  

5.3 Nieuwe- Als een (nieuw) lid behoefte heeft aan een langer gesprek over de 
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Ledenbezoeken afdeling, dan is hier koffiebudget voor.  

5.4 Scouting Dit is het geld dat scouting kan gebruiken voor een Introductie in de 
raad, koffiebudget en eventueel professionele ondersteuning.  

6.1 Politieke 
café’s 

Dit budget is gelijk gehouden voor de komende jaren.  

6.2 Overige 
debatten 

Om debatten en ledenberaden te kunnen organiseren indien nodig is 
een bescheiden budget aangehouden. 

6.3 Wijkbijeen-
komsten 

Dit willen we graag in 2021 uitbreiden met als doel GroenLinks Utrecht 
zichtbaarder te maken in meer Utrechtse wijken.  

6.3 LAB030 
/Projecten 

Ongewijzigd  

6.4 ProgCie Het verkiezingsprogramma krijgt financiële ruimte voor het houden van 
debatavonden en voor professionele ondersteuning bij het schrijven 
naar een helder, leesbaar programma.    

7.1 Permanente 
campagne 

Voor deze werkgroep is een budget van €2.000 gereserveerd, gebaseerd 
op de bestedingen van de afgelopen jaren. 
 
In de verkiezingsjaren zal een deel van de activiteiten gefinancierd 
worden uit het campagnebudget. 

7.2 Dotatie voor 
verkiezingen 

Zie toelichting campagne 

7.3 Extra te 
organiseren 
avonden 

Dit geld reserveren we voor speciale avonden, bijvoorbeeld bij de 
presentatie van gekozen fractieleden of het college. In 2021 verwachten 
we een zo’n avond te gaan organiseren. 
 

7.4 Campagne Het budget is opgebouwd uit de campagnevrijval van de TK2021 en 
ongeveer de helft van de GR2022.  
 

7.5 
Campagnemede
werker 

Voor de GR2022 willen we een betaalde campagnemedewerker inzetten. 
Omdat de werkzaamheden al in het najaar van 2021 starten, maken wij 
hier alvast geld voor vrij middels de vrijval  

8. Rood Lintje Het rode lintje is een blijk van waardering voor mensen/organisaties die 
zich inzetten voor een socialer Utrecht. 

9. Bijdrage 
DWARS Utrecht 

Dit jaar heeft DWARS verschillende activiteiten gepland staan, 
waaronder thema-avonden. Om deze avonden mogelijk te maken, is er 
een bedrag van €750 gereserveerd. Daarnaast willen we de campagne 
van DWARS Utrecht ondersteuenen met een bijdrage van €750. 

10. Niet begroot Een restpost. De onzekerheid van 2020 vraagt om een grotere marge in 
onze begroting. Vandaar een verhoging in deze post. 

11. Overschot De verwachtte onderbesteding voor 2020, wordt van deze begroting 
afgetrokken.  
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Begroting 2021 

Baten 

Prognose 

2021 

Begroting 

2020 

0.1 Bijdrage landelijk € 49,000 € 41,500 

0.2 Giften € 500 € 120 

0.3 Rente € 0 € 0 

0.4 Bijdrage fractie € 4,000 € 4,000 

0.5 Vrijval TK2021 € 8,000 € 0 

0.6 Vrijval GR2022 € 20,000 € 0 

0.7 Vrijval Campagnemedewerker € 10,000 € 0 

0.8 

Bijdrage Campganemedewerker 

LB € 9,000   

0.9 Sponsoracties € 1,000 € 1,000 

0.10 Interen € 10,000 € 3,000 

0.11 Overige inkomsten € 500 € 500 

Totaal baten € 112,000 € 50,120 

    Lasten Prognose Begroting 

1. Bestuur algemeen € 1,780 € 1,730 

1.1 Declaraties € 450 € 400 

1.2 Bijeenkomsten bestuur € 1,000 € 1,000 

1.3 Uiteten bestuur € 330 € 330 

 

      

2. Verenigingszaken € 32,150 € 15,150 

2.1 Congressen / ALV € 5,000 € 5,500 

2.2 Projectmedewerker € 19,000 € 1,000 

2.3 Bankkosten € 150 € 150 
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2.4 Opberglocatie / garagebox € 3,000 € 2,000 

2.5 Verandertraject / Diversiteit € 2,000 € 2,000 

2.6 Professionalisering € 3,000 € 2,500 

2.7 Ruimte € 0 € 2,000 

 

      

3. Communicatie € 2,700 € 3,200 

3.2 E-mailaccount € 700 € 700 

3.3 Beeldmateriaal € 2,000 € 2,500 

 

      

4. Werkgroepen € 1,000 € 1,000 

 

      

5. Leden € 3,150 € 1,935 

5.1 Introductieacademie € 1,000 € 500 

5.2 Nieuwe Leden € 500 € 500 

5.3 Nieuwe Ledenbezoeken € 150 € 150 

5.4 Scouting € 1,500 € 785 

 

      

6. Debat € 8,550 € 5,050 

6.1 Politieke cafés € 800 € 800 

6.2 Overige debatten € 250 € 250 

6.3 Wijkbijeenkomsten € 1,000 € 500 

6.4 Lab030/ Projecten € 2,000 € 2,000 

6.5 ProgCie € 4,500 € 1,500 

 

      

 

      

7. Verkiezingen € 59,750 € 19,000 
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7.1 Permanente campagne € 2,000 € 2,000 

7.2 Sponsoracties € 1,000 € 1,000 

7.3 Dotatie voor verkiezingen € 18,000 € 16,000 

7.4 Extra te organiseren avonden € 750 € 0 

7.5 Campagne € 28,000 € 0 

7.6 Campagnemedewerker € 10,000 € 0 

 

      

8. Rood Lintje € 350 € 375 

 

      

9. Bijdrage DWARS Utrecht € 1,500 € 750 

 

      

10. Niet begroot € 2,000 € 1,000 

        

11. Overschot -€ 930 € 930 

Totaal lasten € 112,000 € 50,120 

    

   

  

Resultaat € 0 € 0 
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3. Bestuurslid leden 
 

Hoi allemaal mijn naam is Roelant Knauff en ik 

ben 28 jaar oud en ik wil mij de komende 2 jaar 

graag gaan inzetten voor het GroenLinks bestuur 

van de gemeente Utrecht! Ik zal mijzelf even kort 

introduceren. Mijn Utrechtse avontuur begon in 

2011 toen ik in de stad op kamers ging en de 

bachelor Milieu-Maatschappijwetenschappen 

volgde aan de Universiteit Utrecht. Ook mijn 

masteropleiding heb ik in Utrecht gevolgd want 

ik wilde niet weg uit onze gezellige stad! 

Inmiddels ben ik klaar met studeren en werk ik 

sinds januari voor de overheid bij de Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier houd ik mij bezig met windenergie op land en op 

zee. Het is niet voor niks dat ik voor deze baan gekozen heb: ik wil een positieve impact 

maken met mijn baan. Ik heb duurzaamheid dan ook hoog in het vaandel staan en probeer 

ook zo bewust mogelijk te leven.  

De komende 2 jaar zou ik mij in het bestuur graag willen gaan inzetten om de 

ledenbetrokkenheid te vergroten. Ik zie GroenLinks Utrecht niet alleen als een politieke 

partij maar ook als een vereniging waar de leden elkaar kunnen ontmoeten, samen 

workshops en lezingen kunnen volgen en met elkaar in gesprek kunnen gaan. Al helemaal in 

deze bijzondere tijden is het van groot belang dat wij de sociale kant van de vereniging niet 

uit het oog verliezen. Ik zie er graag op toe dat dit niet gaat gebeuren en kijk er naar uit om 

mij vol overgave in te gaan zetten om GroenLinks Utrecht naar het volgende niveau te tillen. 

Ik hoop jullie snel een keer te zien en spreken op een activiteit en je kan mij altijd een mailtje 

sturen op roelant@groenlinksutrecht.nl als je eens in gesprek wil met mij. Dit mag gaan over 

ledenbetrokkenheid maar ook om gewoon eens kennis te maken, ik kijk er naar uit! 

Hartelijke groet, 

Roelant 
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4. Penningmeester 
 

Mijn naam is Ruben van der Mark (28) 

en in het dagelijks leven werk ik bij a.s.r. 

en het Landelijk Bureau van GroenLinks. 

Daarnaast geef ik rondleidingen op het 

Muiderslot. In mijn vrije tijd sta ik vaak 

in de keuken of speel ik bordspellen 

met vrienden (gelukkig kan dat ook 

online). 

 

De afgelopen twee jaar heb ik met plezier deelgenomen aan het bestuur als 

penningmeester. Graag ga ik hiermee ook door. De komende twee jaar staan in het teken 

van belangrijke verkiezingen en daarbij een campagne die anders is dan voorgaande jaren. 

Graag blijf ik in mijn rol als penningmeester om de bestedingen van de campagne, de 

verenigingsactiviteiten en communicatie in goede banen te leiden.  
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5. Advies interne kandidatencommissie 
 

Bestuurslid leden – Roelant 

Roelant heeft begin van dit jaar besloten om actief te worden bij GroenLinks. Na een aantal 

verkennende gesprekken met actieve GroenLinksers, en het volgen van de leergang 'Vind je 

weg in GLU, komt hij uit op de bestuursfunctie leden. Hoewel niet binnen de politiek, heeft 

Roelant al enige bestuurservaring opgedaan binnen zijn studievereniging en het bestuur van 

de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij geniet van de dynamiek en 

vraagstukken die een vereniging met zich meebrengt, en heeft ook mooie ideeën over hoe 

ledenbetrokkenheid en ledenbinding binnen GLU verbeterd kunnen worden. In de afgelopen 

drie maanden, tijdens het meelopen met het bestuur, heeft Roelant bewezen dat het niet 

blijft bij ideeën, want hij pakt ook door en zoekt naar de verbinding. In het dagelijkse leven 

werkt hij als adviseur voor wind-energie projecten bij de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland. Ledenbetrokkenheid en ledenbinding zijn in deze Covid-19 tijden een nog 

grotere uitdaging dan in andere tijden. De kandidatencommissie denkt dat Roelant deze 

uitdagingen met creativiteit en frisse inzet zal aanpakken. 

Penningmeester – Ruben 
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6. Overzicht campagneplan 
 

In de afgelopen campagnes bleek de aanpak in Utrecht met wijkcoördinatoren – en veel 

huis-aan-huisbezoeken – succesvol en leidde dat tot een goede verkiezingsuitslag. 

Vanwege de corona maatregelen zijn het huis-aan-huizen en andere activiteiten momenteel 

niet mogelijk. Dat proberen we op te vangen met kwantiteit; door zoveel mogelijk 

vrijwilligers mee te laten doen, zowel online als offline. Offline zal dit in eerste instantie 

plaats vinden door het verspreiden van brieven die we ontvangen vanuit GroenLinks 

landelijk. Alle campagne activiteiten zullen in lijn zijn met de huidige corona maatregelen.  

De campagne moet vooral eerlijkheid, inclusiviteit, solidariteit, menselijkheid en oog voor 

volgende generaties uitstralen. Dit zullen ook speerpunten zijn voor de campagne voor de 

gemeenteraadverkiezingen van 2022. 

Campagne doelen 

Utrecht is een belangrijke gemeente voor GroenLinks om te stemmen te winnen. De 

komende verkiezingen willen we zoveel mogelijk kiezers representeren en naar de stembus  

krijgen om de grootste partij in Utrecht te blijven. Om een goede balans te houden tussen de 

Utrechtse idealen en de doelen van landelijk zijn de volgende doelen gesteld voor de 

campagne:   

1. De grootste politieke partij in Utrecht blijven en onze politieke beweging verder 

uitbreiden  

2. Huidige leden actief betrekken bij de campagne en verder verbinden aan GLU 

3. De zichtbaarheid van GLU vergroten 

4. Een campagne opzetten waarin iedereen zich gerepresenteerd voelt en waarbij de 

nadruk ligt op diversiteit en inclusie.  

5. Zorgen voor een nauwe samenwerking met landelijk 

 

Doelgroepen 

De doelgroepen voor deze campagne zijn tweeledig: we zetten in op het verbreden van onze 

politieke beweging én op het verbinden van sympathisanten en leden. Gezien we graag 

zoveel mogelijk (verschillende) mensen willen representeren, zal er naast algemene 

verkiezingsacties worden ingezet op specifieke doelgroepen. Deze doelgroepen bestaan met 

name uit: 

- Mensen die voor het eerst naar de stembus gaan 

- Mensen in Kanaleneiland en Overvecht waar nog veel winst is te behalen wat betreft 

opkomst   
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Campagne activiteiten 

De campagne bestaat uit verschillende activiteiten welke verscheidene doelen dienen:  

 

Doel/ 
campagne activiteit 

Doel 1 
Grootste 
partij 
Utrecht 

Doel 2 
Leden 
betrekken + 
verbinden 

Doel 3 
Zichtbaarheid 
GLU 
vergroten 

Doel 4 
Diversiteit & 
inclusie in 
campagne 

Doel 5 
Nauwe 
samenwerking 
landelijk 

Drukwerk 
- 2-4 x 65.000 
geadresseerde brieven 
van Jesse Klaver 
- Specifiek wijk-
drukwerk voor target 
wijken 

x 
 
x 

 x x x 
 

Sociale Media 
(Beeld)materiaal via 
Instagram, Facebook, 
etc.  
- Algemeen  
- Specifiek op 
doelgroepen 

x x x x x 

Whatsapp groepen 
- Apptivisten GLU 
- Online campaigner 
vanuit landelijk 

x x x 
x 

  
x 

Wijkdialogen 
(Indien mogelijk) x x x x  
Belavonden  x    
Huis-aan-huizen 
(Indien mogelijk) x  x x  

Activiteiten Actie  x x x  

Fietsborden GL 
parkeren   x   

Geregeld contact, 
trainingen en 
updates delen met 
landelijk 

    x 
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7. Deelname aan gemeenteraadsverkiezingen 
 

In onze statuten is vastgelegd dat de ledenvergadering beslist over deelname aan de 

verkiezingen. In dit kader willen we jullie tijdens deze ALV formeel vragen om jullie 

toestemming voor deelname aan de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Met jullie 

akkoord kunnen we verder met het treffen van voorbereidingen. 

8. Kandidatenlijst Gemeenteraad 2022 vaststellen per referendum of 

ALV  
 

De kandidatencommissie die tijdens deze ALV ook voorgedragen wordt, zal in de loop van 
2021 een kandidatenlijst opleveren. Het is daarna aan de leden om zich uit te spreken over 
de volgorde (plaatsing) van de kandidaten op die lijst. Het afdelingsreglement laat vrij of dit 
via een Algemene Leden Vergadering (ALV) gebeurt of via een (digitaal) referendum. Deze 
keuze geldt voor het vaststellen van een kandidaat-lijsttrekker en apart voor de overige 
plaatsen op de kandidatenlijst.  

De stemming voor een kandidaat-lijsttrekker zal in de eerste helft van 2021 plaatsvinden. De 
stemming over de overige plaatsen op de lijst in de tweede helft van 2021.  

Een referendum biedt veel meer leden de mogelijkheid om hun stem te laten gelden dan 
een ALV. Voor een referendum hebben leden namelijk enkele dagen de mogelijkheid om 
hun stem digitaal uit te brengen wanneer het hen uitkomt. Het is dus veel toegankelijker. 
Een ALV is eenmalig en een lid kan niet iemand machtigen om voor haar of hem te stemmen 
op de ALV. Als iemand verhindert is, kan zij of hij dus niet stemmen. Daarnaast wordt er, als 
er over personen gestemd wordt, altijd schriftelijk gestemd. Een referendum is per definitie 
schriftelijk en voldoet dus sowieso aan deze eis.  

Leden die geen e-mailadres hebben opgegeven of die aangegeven hebben digitaal minder 
goed bereikbaar te zijn, krijgen een formulier thuisgestuurd.  

Als de leden voor een referendum kiezen, moet er een referendumcommissie ingesteld 
worden. Deze commissie zal uit ongeveer 3 personen bestaan en zij zorgen ervoor dat het 
hele proces zuiver en volgens de statuten en reglementen verloopt.  

Vraag: Het bestuur vraagt de leden om akkoord te gaan met het samenstellen van een 
referendumcommissie voor de verkiezing van een kandidaat-lijsttrekker en de overige 
plaatsen op de kandidatenlijst.  
 
A. Akkoord om de kandidaat-lijsttrekker te verkiezen per referendum  
ja nee  
 

B. Akkoord om de overige plaatsen op de kandidatenlijst vast te stellen per referendum 
ja nee  
 
Wanneer met beide opties akkoord wordt gegaan zal de het bestuur in de volgende ALV een 
referendumcommissie voordragen aan de ALV.  
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9. Voordracht Kandidatencommissie Gemeenteraadsverkiezingen 

2022 
 

Aanleiding 

Begin dit jaar zijn we begonnen met voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 

2022 (GR2022). Om te zorgen dat de diverse commissies zonder voorzienbare problemen en 

tijdsdruk hun werk kunnen doen, willen we ze op tijd samengesteld en ingestemd hebben. 

Voor de ALV van november staat het instemmen van de kandidatencommissie op de 

planning.  

Zoals gesteld in het huishoudelijk reglement (artikel 33, lid 3) is het bestuur belast met het 

samenstellen van een (externe) kandidatencommissie voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Volgens ons eigen afdelingsreglement (artikel 9, lid 1) benoemt de ALV uit deze voordracht 

van het bestuur de (externe) kandidatencommissie. Het doet het bestuur veel plezier om de 

volgende leden als geheel voor te dragen voor de Kandidatencommissie 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 (KaCieGR22). 

Bespreekpunt  

Gaat de ALV akkoord met de benoeming van de onderstaande groep als geheel voor de 

Kandidatencommissie Gemeenteraadsverkiezingen 2022?  

 

Toelichting  

Voor de samenstelling van de KaCieGR22 hebben we gekeken naar een aantal punten:  

- Politieke (raads-)ervaring; 

- Kennis van Utrecht; 

- Kennis van de afdeling GroenLinks Utrecht;  

- Expertise en/of ervaring met ‘human resources’ (HR);  

- Een ‘frisse’ blik van buiten.  

 

Daarnaast vinden we het belangrijk dat met alle aangemelde kandidaten een gesprek 

gevoerd kan worden. Daardoor is het belangrijk dat de commissie over voldoende leden 

beschikt om dit te kunnen realiseren.  



24 
 

ALV 14 November 2020  
 

Ten slotte vinden we het belangrijk dat de commissie zelf de diversiteit reflecteert van de 

stad Utrecht en de vereniging GroenLinks, zowel op leeftijd, achtergrond als (culturele) 

afkomst. Daarmee zijn wij op de onderstaande lijst gekomen.  

 

1 Voorzitter Mattias Gijsbertsen 

2 Vicevoorzitter Simion Blom 

3 Secretaris/lid bestuur Ruben van der Mark 

4 Lid  Tessel Wijne 

5 Lid  Kees Witteman 

6 Lid Allal Sallou 

7 Lid  Annemiek Rijckenberg 

8 Lid Rachida Ennahachi 

9 Lid Manu Buhring 

10 Lid  Stephanie Bottse 
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Mattias Gijsbertsen - Voorzitter 

Mattias is dit voorjaar van Groningen naar Utrecht verhuisd. Hij heeft een flinke lijst aan GroenLinks 

ervaring, waaronder kandidaat Europees Parlement 2014-2019, lid kandidatencommissies, raadslid, 

lijsttrekker en wethouder (o.a. Sociale Zaken, Jeugd, 

Volksgezondheid, Duurzaamheid en Ecologie) te Groningen 

(stad). Vanuit zijn wethouderschap heeft hij zich 

beziggehouden met de VNG-portefeuille huishoudelijk 

geweld. In zijn huidige baan houdt Mattias zich hier ook 

mee bezig als directeur nationaal programma tegen 

huiselijk geweld en kindermishandeling "Geweld hoort 

nergens thuis”.  

 

“Wat is dit een leuke manier om met de Utrechtse afdeling 

kennis te maken! Na achttien jaar in Groningen en veertien 

jaar in de Groningse politiek was ik dit jaar toe aan een 

nieuw hoofdstuk en heb daarom een nieuwe baan 

geaccepteerd in Den Haag. Vandaar dat ik in mei van dit 

jaar samen met mijn vriend naar Utrecht verhuisd ben. 

Mijn familie heeft geschiedenis in Utrecht: twee van mijn 

broers zijn er geboren. Zelf ben ik geboren in de Hoeksche Waard en heb ik daarna achtereenvolgens 

in Zoetermeer, Kampen en Groningen gewoond.” 

 

Simion Blom - Vicevoorzitter 

Simion is sinds 2014 gemeenteraadslid voor 

GroenLinks Amsterdam. In die functie houdt hij zich 

bezig met de portefeuilles Diversiteit en 

antidiscriminatiebeleid (minus LHBTIQ+); 

Basisonderwijs 

Voorschool, kinderopvang en naschoolse 

voorzieningen; Digitale stad, ICT. Daarvoor was hij 

stadsdeelraadslid (Amsterdam Zuidoost voor de 

ingewijden). Simion is radiomaker geweest en is 

recent nog in gesprek gegaan met Jesse. Verder 

heeft hij gewerkt als Landelijk Adviseur Studenten 

Advies Commissie. Naast zijn werk in de 

gemeenteraad is hij projectleider bij COC Nederland. 

Met het Respect2Love programma ondersteunt en begeleidt hij rolmodellen uit de LHBTIQ+ 

gemeenschap die zichzelf willen versterken 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u-W_0x23Ms0
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Ruben van der Mark - Secretaris  

Wij kennen Ruben natuurlijk als penningmeester van het bestuur, maar daarnaast ondersteunt hij 

momenteel de landelijke GroenLinks kandidatencommissie Tweede Kamer 2021. Een geweldige basis 

en ervaring waar we graag gebruik van maken.  

 

“Mijn naam is Ruben (28) en woon 10 jaar in Utrecht. 

Sinds een paar jaar ben ik actief voor GroenLinks Utrecht, 

als penningmeester en door het organiseren van 

verschillende activiteiten. In het dagelijks leven werk ik op 

het Muiderslot en als procesmedewerker voor ASR. 

Daarvoor heb ik vooral in het onderwijs gewerkt. Wat ik 

merk is dat er ook bij mijn werkgevers een groeiende 

aandacht is voor verduurzaming en inclusie binnen de 

organisatie. Het GroenLinksgeluid slaat dus aan. Met een 

sterke, aanspreekbare lijst kunnen we nog meer mensen 

aan ons binden om Utrecht te vertegenwoordigen.” 

Annemiek Rijckenberg - lid  

Annemiek heeft na vier jaar raadslidmaatschap namens de PSP aan de wortels gestaan van 

GroenLinks Utrecht. Ze is driemaal lijsttrekker geweest en twee raadsperiodes wethouder, tot 2001. 

Na deze 15 hectische jaren is ze vooral projectmatig actief gebleven voor GroenLinks, als lid 

kandidatencommissie Tweede Kamer (tweemaal), lid van de wethouderscommissie Utrecht en 

kandidatencommissie provinciale staten, en als lid van de functioneringscommissie voor wethouders 

en raadsleden in Utrecht. Ze heeft vaak opgetreden als partijdokter, wanneer er problemen of 

conflicten in afdelingen waren, en als coach/adviseur voor mensen in de partij. 

Annemiek Rijckenberg is 67 jaar, en gedeeltelijk gepensioneerd. Ze is 

hoofdredacteur van het vaktijdschrift Ruimte en Wonen, en lid Raad 

van Toezicht van het Waarborgfonds Kinderopvang/stichting Ruimte 

Onderwijs-Kinderopvang. Ze is bestuurslid van de stichting Tafelboom, 

en voorzitter van de stichting Trillende Lucht (prijs moderne 

componisten) en van de stichting Rietveldprijs, en actief in 

volkstuinvereniging de Pioniers. 

 

“Mijn werkzame leven na de politiek heeft zich vooral op landelijk 

niveau en in de Randstad afgespeeld, niet in Utrecht. Via 

lidmaatschappen van adviesraden en bestuurs-en toezichtfuncties bleef 

ik betrokken bij beleid en politiek, en ik ben nog steeds een politieke 

junkie. Ik ben trots op de resultaten van GroenLinks in Utrecht, maar wil 

dat ook kunnen blijven! Daar hoort een sterke, diverse lijst bij.” 
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Rachida Ennahachi -lid  

Rachida heeft flink wat ervaring in het opleidingengebied. Op dit moment is ze werkzaam bij een 

opleidingscentrum van de Belastingdienst. Eerder werkte ze binnen de Belastingdienst bij het 

Centrum voor Kennis en Communicatie. Sinds maart 2018 is Rachida gemeenteraadslid voor 

GroenLinks in Zeist waar ze in de commissie Samenleving verschillende thema's behandelt. Naast 

haar werk voor de Belastingdienst en de 

gemeenteraad is ze nog vrijwilliger in het AZC 

Utrecht waar ze zich met verschillende 

activiteiten bezighoudt.  

 

"Rechtvaardigheid voor iedereen staat bij mij 

hoog in het vaandel ongeacht afkomst, religie en 

geaardheid. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om 

spontaan activiteiten te ondernemen, tajine 

gerechten koken en schilderen uit de losse pols.” 

 

 

 

Allal Sallou - Lid  

Allal heeft een indrukwekkende staat van dienst op human 

resources (HR) en jeugdgezondheidszorg. Op dit moment werkt 

hij als Regiomanager bij de JGZ Zuid-Holland West in 

Zoetermeer Pijnacker-Nootdorp waar hij de 

verantwoordelijkheid heeft voor 74 medewerkers. Eerder was 

Allal programmamanager diversiteit bij de Bascule. Op dit 

moment is hij ook bestuurslid bij het Bevrijdingsfestival Utrecht 

en lid van de Commissie lid K.F. Heinfonds, een fonds dat 

cliënten steunt van maatschappelijk werk in de provincie 

Utrecht die geen of onvoldoende aanspraak kunnen maken op voorliggende voorzieningen. Tot 2019 

was Allal lid van de raad van toezicht van Wijk&Co en gaf hij in Zeist emancipatietrainingen aan 

Marokkaanse mannen. 

 

“Door mijn ervaringen in de jeugdzorg, de jeugd-GGZ, jeugdgezondheidszorg, het onderwijsveld en de 

culturele sector weet ik hoe belangrijk het is om verbonden en betrokken te worden. Ik ben een 

enthousiaste fietser en hobbykok; van het sociaal karakter van eten en koken word ik erg gelukkig.” 
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Manu Buhring - lid  

Manu is al sinds 2004 betrokken bij GroenLinks Utrecht. In het begin als afdelings- en 

fractiemedewerker en daarna als bestuurslid. Van 2008 tot 2012 was ze voorzitter van de afdeling 

Utrecht. Sindsdien is ze vooral op de achtergrond betrokken. Regelmatig zit Manu een politiek café 

voor en sinds kort zit ze weer in de functioneringscommissie. 

Tijdens haar meer actieve periode was ze twee keer lid van 

de kandidatencommissie en de wethouderscommissie. 

Samen met Gert Nortman en Ditter Blom heeft ze de 

functioneringscommissie in die tijd gestart.  

In het dagelijks leven werkt ze als docent Duits op het St. 

Bonifatiuscollege. Als sectievoorzitter is ze ook 

verantwoordelijk voor de begeleiding van nieuwe collega's 

en voert ze regelmatig sollicitatiegesprekken.  

 

“Via de functioneringscommissie heb ik dus al heel wat 

gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten voor 

GroenLinks. Ik woon al vijftien jaar in Pijlsweerd, ben getrouwd met Marten en heb twee kinderen 

(15+20).” 

 

Kees Witteman - lid  

Kees is een GroenLinks lid van het eerste uur, hij was lid de voorloper 

van de Partijraad: de GroenLinkse Raad en was eerder kandidaat voor de 

gemeenteraad. Verder was hij lid van het afdelingsbestuur en heeft in 

die functie het forum ‘Vrouwen kiezen in de politiek’ bijgewoond. Kees 

heeft meermalen in campagnecommissies gezeten, waarvan een keer als 

campagnecoördinator. Sinds juni dit jaar is Kees gepensioneerd. Zijn 

jarenlange lidmaatschap van GroenLinks reflecteert zijn interesse in de 

politiek; Kees was lid van de Raadscommissie voor de wijk West en is al 

jaren lid en voorzitter van een stembureau.  

 

“Ik ben een van die rare mensen die politiek een leuk onderwerp vinden 

om mee bezig te zijn. Mensen kunnen in de commissie verrassende 

vragen van mij verwachten. Verder ga ik heel vaak naar de film en maak 

ik vreemde schepsels van klei. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters en 

woon sinds 13-11-1972 in Utrecht (maar geboren in Diemen) .“ 
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Stephanie Bottse - lid  

Stephanie is ook al zo’n doorgewinterde GroenLinkser. Sinds 2004 is ze lid van GroenLinks en sinds 

die tijd heeft ze twee termijnen plaats genomen in de Utrechtse gemeenteraad. Daarna heeft ze 

plaats genomen in de kandidatencommissie en nu dus weer. Stephanie is met enkele andere 

Utrechtse GroenLinksers initiatiefnemer van ‘Wij 

kunnen zoveel meer”; een initiatief om de diversiteit 

binnen de partij te vergroten. Op dit moment is ze 

docent (Med) Omgangskunde voor de opleiding Sociaal 

Begeleiden bij het ROC Midden Nederland. Daarnaast 

is ze vrijwilliger bij ‘De Kracht van Zuilen’. Een 

organisatie die streeft naar een inclusievere wijk en 

bijdraagt aan het versterken van de wijkdemocratie.  

 

"Op mijn LinkedIn staat een citaat van Nelson 

Mandela: Live life as though nobody is watching, and 

express yourself as though everyone is listening"  

 

 Tessel Wijne - Lid 

Tessel is student en volgt twee Masteropleidingen: Health Economics, Policy and Law aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam en Neuroscience & Cognition aan 

de Universiteit Utrecht. Daarnaast is ze trainster bij 

DWARS, waar ze ook landelijk bestuurslid van is geweest 

(Scholing & Activiteiten). Tessel scoutte voor DWARS en 

was fractiemedewerker bij GroenLinks Rijswijk. Ervaring 

met kandidatencommissies heeft ze eerder opgedaan bij 

DWARS en bij de GroenLinks kandidatencommissie voor 

het Europees Parlement.  

 

Een leuk weetje over Tessel: ”Ondanks dat FC Utrecht een 

mooie club is gaat mijn hart alleen sneller kloppen voor 

Feyenoord.” 

 

 

 

 

 


