AANGENAAM…

KLUSSENBANK

Online activist

Wat leuk dat je door deze folder bladert. Je
hebt kennelijk interesse in GroenLinks.
Welkom, je bent in goed gezelschap!

Activist in de wijk

Actief zijn voor GroenLinks hoeft weinig tijd te
kosten. Volg ons op twitter en like ons op
facebook. Deel onze berichten, en laat zien
waar je staat. Zo trek je ook weer anderen
over de streep. Mensen die “online” meedoen
zijn van harte welkom!

Wij zijn een partij met actieve mensen die op
een positieve manier in het leven staan, met
oog voor milieu, ecologische kwaliteit en
duurzaamheid. Wij staan voor maatschappelijke en sociale solidariteit, en treden
de wereld tegemoet vanuit het perspectief
van mogelijkheden en kansen.

Voor een politieke partij is het belangrijk te
weten wat onder de mensen leeft. Daarom
gaan we de wijken in. Er is een permanente
campagnecommissie die regelmatig huis-aanhuisacties organiseert. Vind jij het leuk om met
mensen te praten, te vertellen waar GroenLinks voor staat, en vooral: te luisteren? Dan is
deze klus geknipt voor jou.
Posterplakker/ ﬂyeraar

We willen de wereld voortdurend een beetje
beter maken voor iedereen, nu en later.
Om onze idealen te verwezenlijken proberen
we in de politiek invloed te krijgen. We proberen in gemeenteraden te komen, om daar
onze stem te laten horen.

Vooral in verkiezingstijd willen we overal
zichtbaar zijn. Waar de posters van andere
politieke partijen hangen, daar willen wij ook
hangen. En onze ﬂyers willen we verspreiden in
de wijken. Ben jij een van onze posterplakkers
of postbodes?

ACTIEF WORDEN

Dossiertijger

GroenLinks Venlo en omstreken kan altijd vrijwilligers gebruiken. Misschien ben jij straks
onze nieuwste dossiertijger, activist, ﬂyeraar,
posterplakker. Of misschien lijkt een klus als
bestuurslid je wat, of help je ons met een
ﬁnanciële donatie.Voor wie wil, is er genoeg te
doen. We hebben een hele klussenbank.

Heb jij bovenmatige interesse in een onderwerp, bijvoorbeeld het sociale domein, economie, grote projecten, duurzame energie,
verkeer of ﬁnanciën, en wil je met die kennis
wat doen voor GroenLinks? Iedere maand
passeren er in de politiek weer tal van raadstukken. Wil jij die kritisch doorlezen en de
GroenLinks-fractie van jouw gemeente daar
jouw input over meegeven, dan kan dat. We
zijn blij als dossierspecialisten willen
meedenken.

Bestuurslid
GroenLinks afdeling Venlo en omstreken
heeft een bestuur. Minimaal twee keer per
jaar organiseert dat bestuur een Algemene
Ledenvergadering. Verder gebeurt er
regelmatig wat: er worden bijeenkomsten en
activiteiten georganiseerd rond actuele
onderwerpen. Traditioneel zijn er wandelingen in ieder jaargetijde, en het nieuwe jaar
wordt ingeluid met een nieuwjaarsborrel.
Misschien wil jij in het bestuur een functie
vervullen?
Doneren
Wil je ons steunen met een ﬁnanciële
bijdrage? Fantastisch! Dat kan op rekening
NL91 TRIO 0197 6263 94 tnv GroenLinks afd
Venlo e.o. Wij zien er op toe dat de bijdragen
van onze leden goed worden besteed en
zullen hierover ook verslag doen.
Kortom: wil je meedoen? Laat van je horen!
Bij het afdelingsbestuur van Venlo en
omstreken (venlo@groenlinks.nl) en
eventueel bij het contactadres voor
GroenLinks in jouw gemeente.

CONTACT

WIL JIJ…

Woon je in Venlo of één van haar omstreken
(Venray, Peel en Maas, Horst aan de Maas,
Beesel), en wil je GroenLinks helpen in jouw
gemeente?
Neem dan contact met ons op via het emailadres venlo@groenlinks.nl. Woon je in
een van de “omstreken”, stuur dan ook een
mailtje naar het mailcontactadres van de
partij waar GroenLinks in jouw gemeente
samenwerking mee heeft.

Wil jij GroenLinks helpen in jouw gemeente?
Wil je bijdragen aan een groenere en socialere
wereld? Word dan actief voor GroenLinks Venlo
en omstreken.

In Peel en Maas:
Website: http://pvdagroenlinks.nl/
E-mail: raf.janssen@peelenmaas.nl

In Horst aan de Maas:
Website: https://d66-groenlinks.nl/
E-mail: info@d66-groenlinks.nl
In Beesel:
Website: http://samenverderbeesel.nl/
E-mail: jos@samenverderbeesel.nl

In Venray:
Contactpersoon: Annemie Janssen
E-mail: annemie.john1987@gmail.com

Lees in deze folder met wie je contact op kunt
nemen.
In gemeente Venlo zijn we vertegenwoordigd in
de gemeenteraad met een eigenstandige
GroenLinks fractie.

INTRODUCTIEFOLDER

In andere gemeenten is samenwerking
aangegaan met andere partijen.

Venlo en omstreken

In Peel en Maas vind je ons in de fractie PvdAGroenLinks
In Horst aan de Maas vind je ons in de fractie
D66-GroenLinks
In Beesel vind je ons in de fractie
Samen Verder Beesel, een samenwerking van
PvdA, D66 en GroenLinks.
En in Venray kun je contact opnemen met de
contactpersoon van het lokale GroenLinks-initiatief aldaar.
In deze folder lees je meer over wat je kunt
doen, wie wij zijn en met wie je contact op kunt
nemen als je voor GroenLinks in jouw
gemeente actief wil worden.

Voor wie actief wil worden voor GroenLinks
In Venlo, Venray, Peel en Maas, Horst aan de
Maas of Beesel

