
Campagnekrant
VACATURES
Onze campagneleider Anke ten 
Doeschate is het ideale aanspreek-
punt voor alle vacatures.  
Haar gegevens: 
anketendoeschate@xs4all.nl  

VRIJWILLIGERSCOÖRDINATOR 

Jij werft nieuwe vrijwilligers, voert 
kennismakingsgesprekken en 
maakt een selectie op basis van 
inzetbaarheid. Jij plant, activeert en 
mobiliseert de vrijwilligers.

COMMUNICATIE + SOCIALE
MEDIACOÖRDINATOR 

Als communicatiecoördinator stel 
je het communicatieplan op, maak 
en verstuur je persberichten en ben 
je verantwoordelijk voor de sociale 
media.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER 

Je bent verantwoordelijk voor het 
campagnemateriaal. Verder orga-
niseer je onze vergaderingen, werf 
je fondsen én doe je de budgetplan-
ning.

DATA-ANALIST

De data-analist brengt de wijken 
met veel potentiële kiezers in kaart. 
Je zorgt dat onze vrijwilligers data 
goed bijhouden, doet data-analyse 
en stemt af met landelijk.

VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers maken deze cam-
pagne! Samen ga je de straat op 
om mensen aan te spreken. Van 
deur tot deur en op zaterdag op de 
markt; GroenLinks is er!

GroenLinks zit midden in de cam-
pagne voor de verkiezingen van 15 
maart 2017. Op 6 september werd 
het verkiezingsprogramma gepre-
senteerd en 17 december volgde op 
het congres de definitieve, complete 
kandidatenlijst.
GroenLinks heeft een heldere bood-
schap: welzijn staat voorop, we 
delen de welvaart en we gaan voor 
een groene economie.
GroenLinks kiest voor een samen-
leving waarin iedereen meedoet 
en elk kind de kansen krijgt die het 
verdient. Nieuw perspectief voor 
iedereen! We mogen de samenle-
ving niet uit elkaar laten spelen. 
We pakken de ongelijkheid aan - de 
ongelijkheid in inkomen, in ver-
mogen en in de kansen die mensen 
hebben.

Het is tijd om te kiezen voor één 
samenleving, een samenleving 
die mensen verbindt in plaats 

van splijt. Waar iedereen deel van 
uitmaakt, op zijn of haar manier. 
GroenLinks wil dat mensen weer 
vertrouwen krijgen in elkaar en in 
de toekomst.

En om dit te bereiken hebben we 
jou nodig!

CAMPAGNE

Ook in Weesp zijn we ondertussen 
gestart met de campagne. We zijn 
nog druk bezig met het samenstel-
len van ons campagneteam.
De komende anderhalf jaar gaan er 
mooie dingen gebeuren. Eerst voor 
de Tweede Kamerverkiezingen in 
2017 en vervolgens voor de gemeen-
teraadsverkiezingen van 2018.

Wij zoeken leden en sympathisan-
ten die het leuk vinden om mee te 
doen. Gezamenlijk gaan wij voor 
een geweldige uitslag!

GROENLINKS ZOEKT JOU!

WEESP

Maart
 2017

GEEN TIJD MAAR 
WEL GELD?

Hebben we ook nodig:

sponsoren? Graag! 

tijdvoor.groenlinks.nl

ACTIEF VOOR GROENLINKS
Er hangt een linkse lente in de 
lucht en daar kun jij onderdeel van 
zijn.  Wil jij ons helpen om Groen-
Links een historische zege te bezor-
gen bij de Tweede Kamerverkie-
zingen en daarna bij de 
gemeenteraadsverkiezingen? Sluit 
je dan aan als vrijwilliger bij het 
team van GroenLinks Weesp.

We zoeken altijd mensen die wil-
len meedenken bij fractievergade-

ringen, of helpen bij GroenLinks-
initiatieven zoals nog niet zo lang 
geleden het Fietsmeldpunt. Input 
voor de website en hulp bij de cam-
pagne zijn ook welkom.  
 
Het campagneteam bedenkt 
acties en gaat de straat op.  Het 
campagneteam is het gezicht van 
GroenLinks in Weesp. Ook daarvoor 
nodigen we je van harte uit.

Wil jij in een hecht team werken 
aan een prachtige verkiezingsuit-
slag? 

Meld je aan via
weesp.groenlinks.nl/afdeling 

nu.groenlinks.nl/doemee

TWEEDE KAMER

 STEM OP

15 MAART 2017

GROENLINKS

Dit is een uitgave van GroenLinks Weesp voor alle leden en sympathisanten die het leuk vinden om mee te doen

mailto:mailto:anketendoeschate%40xs4all.nl%20?subject=
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MEEDOEN?
We kunnen op allerlei mogelijke 
manieren hulp gebruiken. Je kunt 
het zo gek niet bedenken!

Van flyeren tot filmen, van posters 
plakken tot koffie bezorgen. Doe 
mee en meld je aan via
weesp.groenlinks.nl/afdeling

COLUMN
Bijna is het zover, dan mogen wij 
kiezen voor een nieuw parlement. 
Je kan geen krant openslaan, of 
de tv/radio aanzetten of het gaat 
erover. Het zijn (weer) heel belang-
rijke verkiezingen, heel bepalend 
hoe de nieuwe regering zich zal 
opstellen.

Vaak hoor je dat het er allemaal 
toch niet toe doet, het is één pot 
nat, het maakt niet uit op wie je 
stemt.

Ik denk daar heel anders over, het 
maak juist heel veel uit, dat je 
stemt, en wat je stemt.

Net als 4 jaar geleden hoor je nu 
weer de stelling dat we ervoor 
moeten zorgen dat de PVV niet de 
grootste partij wordt en dat we dus 
vooral VVD moeten stemmen om 
dat te voorkomen. 

Wat een onzin vind ik dit. Ik stem 
op die partij die staat voor mijn ide-
alen en niet op een partij die heel 
ergens anders voor staat. 

GroenLinks staat voor duurzame 
ontwikkelingen en voor hulp aan 
diegenen die dit het meeste nodig 
hebben. Ook in Weesp worden juist 
op dit vlak veel resultaten geboekt, 
nu de rest van Nederland nog.

Ik roep u allen op om te gaan stem-
men, laat uw stem niet verloren 
gaan. Maar vooral: stem met uw 
hart op die partij die het dichtst 
komt bij uw idealen!

Herman Tuning, wethouder te 
Weesp

GEMEENTERAAD

 STEM OP

21 MAART 2018

GROENLINKS

FLYEREN EN OVERIGE ACTIES
Waar we veel mensen voor nodig 
hebben is voor het flyeren en het 
voeren van acties.

FLYEREN
Stap jij zeer regelmatig met je 
goede been uit bed? Is een flyer 
voor jou meer dan slechts een vel-
letje papier? Of heb je gewoon zin 
om wat voor GroenLinks Weesp te 
doen, zonder al te veel verplichtin-
gen?

We zoeken héél veel nieuwe flye-
raars: een ongelofelijk belangrijke 
functie in de campagne! Lijkt moei-
lijk, is makkelijk en leuk.
Op de markt vertel jij het verhaal 
van GroenLinks en bied je mensen 
daarbij onze flyer aan.

ACTIES
Tijdens de campagne zullen er door 
het campagneteam verschillende 
acties georganiseerd worden. Soms 
op straat, soms in een zaaltje.

Het is van belang dat we dan altijd 
zichtbaar en met genoeg mensen 
aanwezig zijn. Lijkt dat je leuk? 

Doe mee!

Meld je aan via
weesp.groenlinks.nl/afdeling 

nu.groenlinks.nl/doemee

OPEN SOLLICITATIE
Kun jij iets waarvan wij niet eens 
wisten dat we het zoeken? Iets bij-
zonders, of misschien juist iets heel 
gewoons, maar kun jij het zo goed 
dat het weer bijzonder wordt?

Laat het ons weten. Stuur een mail, 
een tekening, een filmpje of een 
foto, of allemaal, naar dit adres: 
anketendoeschate@xs4all.nl .  
Zet Open Sollicitatie in de onder-
werpregel. De meest originele 
inzending wordt in ieder geval 
beloond!

CAMPAGNEPAND

Om goed campagne te kunnen voe-
ren hebben wij een pand als basis, 
waarvanuit wij de straat op kunnen 
en waar wij samen kunnen zijn.

Het pand fungeert als een “thuis” 
waar iedereen welkom is en waar 
de koffie altijd klaar staat.

Op initiatief van GroenLinks orga-
niseren we in Weesp een week lang 
een verkiezingsmarkt vanuit het 
pand waarin vroeger het antiquari-
aat Lectori Salutem gevestigd was:

Slijkstraat 46.

JESSE KLAVER

“Wij PRATEN niet alleen over 

verandering, wij hebben  

concrete PLANNEN om  

het waar te maken.”

IK HEB 1 MINUUT
Retweet berichten van en over ons

Deel berichten van onze Facebook-pagina
Doneer geld voor de campagne

Werf een lid
Hang een poster voor je raam

IK HEB 15 MINUTEN
Bezorg een aantal flyers in je eigen buurt

Werf een sponsor

IK HEB EEN PAAR UUR TIJD
Doe mee aan een actie op locatie

Voer huis-aan-huis-campagne
Plak posters op verkiezingsborden

IK HEB DE HELE DAG DE TIJD
Kijk of er een leuke klus voor je bij zit

Coördineer een actie met het campagneteam
Werk jouw idee uit met een team

Meld je nu aan bij nu.groenlinks.nl/doemee

RAADSLEDEN 
GEZOCHT

Voor de periode 2018-2022
GroenLinks Weesp zoekt jou!

Interesse? Neem contact op via 
de website. 
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