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ACHTERGROND 
Op 27 februari 2021 vond via Zoom de Provinciale Ledenvergadering (PLV) van GroenLinks Drenthe plaats. Bij 
deze vergadering vond een discussie plaats over het toewijzen van een budget voor jongeren in de begroting 
voor 2021. Na deze discussie is door de jongeren van GroenLinks Drenthe een motie ingediend om een 
jongerenbudget te bewerkstelligen. Deze motie werd door de PLV met een overweldigende meerderheid 
aangenomen. Dit concept dient als een mogelijke invulling van dit budget. 

Het is van belang dat dit budget er komt om verschillende redenen: 

- GroenLinks Drenthe vergrijst en het tegengaan hiervan is essentieel voor het langdurig voorbestaan 
van de afdeling; 

- Jongeren in Drenthe hebben geen eigen DWARS-afdeling en onderhandelingen hiervoor hebben 
geen resultaat opgeleverd; 

- Door nu jongeren aan te spreken kan GroenLinks hen al op jonge leeftijd aan de partij binden; 
- Een geoormerkt budget voor jongeren voorkomt dat dit geld door de afdeling voor andere 

doeleinden kan worden ingezet; 
- GroenLinks is een democratische partij en haar leden hebben democratisch voor de invoering van 

een jongerenbudget gestemd. 

VOORSTEL 
Voor de invulling van het budget is een werkgroep opgericht onder de naam Drentse Stekken. Deze 
werkgroep vervult effectief de rol van een politieke jongerenorganisatie (PJO) binnen Drenthe en opereert als 
zelfstandig en onafhankelijk netwerk binnen GroenLinks Drenthe. Deze werkgroep heeft de volgende taken: 

- Organisatie van activiteiten speciaal voor jongeren in Drenthe; 
- Werven van jonge leden voor GroenLinks Drenthe; 
- Meehelpen met campagnevoering in jonge gemeenschappen; 
- Samenwerken met andere PJO’s in Drenthe; 
- Faciliteren van de politieke ontwikkeling van jongeren in Drenthe; 
- Onafhankelijk controleren van lokale afdelingen in Drenthe. 

Aan het hoofd van de werkgroep staat de coördinator. Deze wordt aan de werkgroep voorgedragen door het 
Bestuurslid Jongerenparticipatie en wordt officieel verkozen door de leden van de werkgroep. De coördinator 
legt aan dit bestuurslid ook verantwoording af. Het bestuurslid en de coördinator delen samen de 
verantwoordelijkheid voor het takenpakket van de werkgroep, dat zij onderling verdelen. Elk halfjaar zullen 
de coördinator en het bestuurslid de PLV informeren over de activiteiten van de werkgroep. 

  



De werkgroep streeft ernaar om minimaal vier activiteiten per jaar te organiseren. Het doel is om leuke 
activiteiten met inhoud en gezelligheid te organiseren. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Picknicks 
- Debatten met andere PJO’s 
- Debattrainingen 
- Excursies 

FINANCIËN 
De werkgroep heeft een jaarlijks budget nodig voor de uitvoering van haar activiteiten. Dit geld wordt 
gebruikt voor het organiseren van activiteiten en vergoeden van de reiskosten van de leden van de 
werkgroep. Hiervoor is het volgende begroot: 

Overzicht 
Post Bedrag 
Activiteiten  € 200.00  
OV-vergoedingen  € 250.00  
Campagne  € 100.00  
Totaal  € 550.00  
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