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Introductie door de voorzitter
We staan voor een enorme uitdaging. De klimaatcrisis heeft nu al impact op de levens van
miljoenen mensen en deze impact zal als maar groter worden. Vooral jongeren gaan deze
impact merken. Youth For Climate NL vormt daarom een verenigd front van jongeren door
heel Nederland die zich inzetten om de klimaatcrisis tegen te gaan en strijden voor een
leefbare toekomst. Wij laten de stem van jongeren horen in het publiek debat. We schuiven
aan bij de media en gaan in gesprek met politici. Wanneer er niet naar ons geluisterd wordt
komen we in actie en staan we met tienduizenden jongeren te demonstreren. In 2022
organiseren we deze activiteiten met tal van gemotiveerde jongeren. Zo voeren we ook dit
jaar de druk weer op.

Bart Hemmes
Voorzitter Youth For Climate NL



Organisatie

Youth For Climate NL is een groep van Nederlandse jongerenactivisten die actie voeren,
lobbyen en pleiten voor een beter klimaatbeleid. Als jongerenorganisatie staat Youth For
Climate NL midden in de maatschappij en vormen we een belangrijke maatschappelijk
betrokken groep, die actief de klimaatcrisis onder de ogen van beleidsmakers probeert te
krijgen. De keuzes die vandaag gemaakt worden hebben een allesbepalende impact op de
toekomst van onze en komende generaties: het is daarom belangrijk dat deze keuzes actief
meehelpen aan het bestrijden van de klimaatcrisis.

Jongeren zijn de toekomst. Daarom bestaat onze organisatie niet alleen uit een jong bestuur,
maar ook uit jonge werkgroepen met leden van allerlei leeftijden en afkomsten. Met
ondersteuning van de werkgroepen probeert Youth For Climate NL jongeren binnen
Nederland te mobiliseren om te helpen vechten tegen de klimaatcrisis. Daarnaast is de
stichting ook een actor binnen een netwerk van internationale jonge klimaatactivisten: zij
werkt intensief samen met gelijksoortige bewegingen in Europa en daarbuiten.



Bestuursstructuur

Youth For Climate NL hanteert een bestuursstructuur die bestaat uit een Algemeen Bestuur,
werkgroepen en een Raad van Advies. Het Algemeen Bestuur houdt zich bezig met de
dag-tot-dag zaken omtrent de stichting en is eindverantwoordelijk voor acties uitgevoerd
vanuit de organisatie. De werkgroepen werken actieplannen en dergelijke uit en
ondersteunen zo het bestuur. De Raad van Advies speelt een adviserende rol bij bestuurlijke
zaken en door het bestuur uitgewerkte plannen.

Algemeen Bestuur
Voorzitter: Bart Hemmes
Vice-voorzitter en bestuurslid Politiek: Winnie Oussoren
Secretaris & HR: Dione Zijp
Penningmeester: Sheron Nuñez Medina
Bestuurslid Activiteiten: Wouter van Leeuwen
Bestuurslid Onderwijs: Isabelle Scholte
Bestuurslid Promotie: Hajo Kiesling

Naast het Algemeen Bestuur bestaat Youth For Climate NL uit de volgende werkgroepen:
Activiteiten, Geldwerving, Onderwijs, Politiek en Promotie met als respectievelijke
verantwoordelijken het bestuurslid Activiteiten, de penningmeester, het bestuurslid
Onderwijs, het bestuurslid Promotie en de vice-voorzitter. De werkgroepen stellen aan het
begin van ieder bestuursjaar een aantal doelen, samen met de verantwoordelijke
portefeuillehouder. Deze doelen omvatten projecten waar de werkgroepen naartoe werken of
bepaalde streefgetallen voor werkgroepen als Geldwerving of Promotie.

Werkgroep Activiteiten
De werkgroep gaat komend jaar naar een aansluiting bij de Klimaatcrisis Coalitie toewerken.
Daarnaast wil de organisatie dit bestuursjaar grote stakingen gaan organiseren, het liefst in
samenwerking met andere organisaties om zo een groter draagvlak te krijgen. Hiervoor zal
de werkgroep deze organisaties gaan contacteren. Individueel, óf in samenwerking met
andere organisaties willen we evenementen en activiteiten organiseren en impactvolle
lobbies voeren.

Werkgroep Geldwerving
Het voornaamste doel van de werkgroep zal komend bestuursjaar het schuldenvrij maken en
houden van de stichting zijn. De werkgroep is hoofdverantwoordelijk voor het zoeken naar en
contacteren van donateurs voor eventuele activiteiten. Daarnaast wordt er een donatie
systeem opgezet via onze website. Er wordt hierbij gekeken naar het functioneren van
zusterorganisaties. Er zal ook worden samengewerkt met de werkgroep promotie om het
donatiesysteem op social media en op de website zelf te promoten.

Werkgroep Onderwijs



De werkgroep is hard bezig met het opzetten van online lesvideo’s in samenwerking met
onderwijsprofessionals. Dit gaat over een breed scala aan onderwerpen die raken aan
duurzaamheid. Daarnaast is de werkgroep bezig met het implementeren van
duurzaamheidsonderwijs, of toekomstgericht onderwijs, op WO, VWO, MBO en HBO niveau.

Werkgroep Politiek
De werkgroep gaat zich het komende jaar voornamelijk focussen op het ondersteunen van
onze lobbyist in de lobbysector. Daarnaast wordt er gekeken naar de conceptwet ‘Klimaatwet
1.5’. Ook wil de werkgroep een burgerinitiatief gaan opzetten voor het implementeren van
een vlees- en vistaks met als tegenhanger de BTW-afschaffing op groente en fruit.

Werkgroep Promotie
Komend jaar gaat de werkgroep werken aan het creëren van een geëngageerde following op
onze sociale media. Als streefgetal voor het aantal volgers houdt de werkgroep 20.000 aan
op onze Instagram, het platform dat we het actiefst gebruiken. Daarnaast kunnen onze
sociale media ingezet worden om druk uit te oefenen op de landelijke politiek door
klimaatgerelateerde zaken of wandaden uit te lichten.

Raad van Advies
Zoals eerder genoemd speelt de Raad van Advies een terugkoppelende rol waarin zij
feedback geven op plannen die binnen de organisatie op tafel liggen. Daarnaast adviseren zij
het bestuur bij algemene bestuurlijke zaken. De Raad van Advies bestaat uit vier leden:

Voorzitter: Stijn Warmenhoven
Secretaris: Inez Nuijten
Lid: Mark Boode
Lid: Suze Kool



Visie

Voor het komende bestuursjaar heeft het bestuur doelen gesteld waar zij in samenwerking
met de andere organen van de organisatie naartoe zal werken. Deze doelen zijn
allesomvattend en betreffen onder andere de visie op duurzame energiebronnen,
klimaatrechtvaardigheid en consumptiegedrag. Als overkoepelend doel houdt de stichting
aan dat Nederland in 2030 klimaatneutraal is. Het is noodzaak dat de uitstoot daarom zo
snel mogelijk richting 0 wordt gebracht, wat technisch zeker mogelijk is. Hierbij ontbreekt
enkel daadkrachtig beleid: de politiek verspert de weg naar een duurzame toekomst voor
komende generaties. Daarom heeft onze stichting de volgende aanvullende doelen
opgesteld:

● Er wordt een vlees- en vistaks geïmplementeerd. Een accijns als deze zal de ‘True
Price’ weerspiegelen van de geproduceerde producten en de overheid ongeveer 1
miljard euro per jaar opleveren.1 Echter, vlees en vis moeten geen luxeproducten
worden voor de elite: het verdiende geld aan de opgelegde accijnsen moet daarom
ook geinvesteerd worden in (financiële) compensatie voor lage- en middeninkomens
en een verduurzaming van de veehouderij. Ook op het gebied van overige dierlijke
producten, waaronder zuivel, sluiten we ons aan bij het onderzoek en de
standpunten van de TAPP coalition: een eerlijke prijs voor deze producten.
Daarnaast wordt lokale voedselproductie binnen alle sectoren gestimuleerd.

● De fast-fashion industrie moet binnen zo kort mogelijke tijd volledig worden
stopgezet. Er moet een grotere focus komen op tweedehands kopen, online en
fysiek. Het principe ‘re-use and reduce’ moet vanuit regelgevende organen worden
gestimuleerd. We sporen een afname van algemene consumptie aan, ook op het
gebied van de kledingindustrie.

● Een gratis en toegankelijk openbaar transportnetwerk moet prioriteit worden op het
gebied van nationaal transport. Hierbij kan een voorbeeld genomen worden aan
Luxemburg, waar het openbaar vervoer voor het eerst op nationale schaal volledig
gratis is gemaakt. Daarnaast zijn er grote metropolen die een gratis OV-systeem
hanteren waarnaar gekeken kan worden. Ook moet er focus komen op het krimpen
van de hoeveelheid voertuigen in Nederland: inzetten op elektrische deelauto’s en
het afschaffen van ICE auto’s spelen daarbij een rol. Stapsgewijs moet er naar een
compleet duurzame vervoersector gewerkt worden, waarbij tussenstappen als
autovrije binnensteden zullen leiden naar een volledig duurzame transportsector
anno 2030.

● Kernenergie wordt niet uitgesloten, maar op de korte termijn is het verstandiger
eerst te kijken naar andere duurzame energiebronnen. Youth For Climate NL staat
voor de maximale inzet van wind-, zonne-, en hydro-energie.

● De instelling van een minister van Klimaat is een goede stap in de behandeling van
klimaatverandering als belangrijk maatschappelijk vraagstuk binnen de politiek.
Echter, de organisatie ziet graag een klimaatautoriteit opgezet, met gelijkenissen aan
het OMT.

1 TAPPC. “Missie/Visie - Animal Protein.” Www.tappcoalitie.nl, 2021, tappcoalitie.nl/missie-visie. Accessed 30
Dec. 2021.



● Het realiseren van klimaatrechtvaardigheid is essentieel in de strijd tegen
klimaatverandering. Youth For Climate NL vindt dat zij die het heftigst geraakt zijn
door vervuilende industrieën en nu door de effecten van klimaatverandering,
gecompenseerd moeten worden voor de opgelopen schade. Daarnaast zijn het vaak
de armste groepen, die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis, die het
hardst geraakt worden: zij moeten ondersteund worden in het (her)opbouwen van
hun bestaan. Concreet houdt dit in dat er meer financiële steun moet komen voor
MAPA-landen. Ook hebben welvarende landen een klimaatplicht: welvarende landen
moeten in minder welvarende landen investeren en compenseren richting
duurzaamheid en klimaatmitigatie en -adaptatie. In het binnenland moet er een focus
komen op energiearmoede en de klimaatproblematiek: er moet beter gekeken
worden naar de problemen die de fossiele industrie en klimaatverandering opleveren
in Nederland, zoals in Groningen en Limburg. Daarnaast moet er ondersteuning
komen bij de overgang naar duurzame landbouw in de agrarische sector: TAPP
coalitie. Stuk wouter landbouw. Ook moet er vanuit de overheid een grotere focus
komen op het erkennen van klimaatdepressie en ‘climate anxiety’, in samenwerking
met de GGZ.

● Natuurbescherming: een verhoging van de investeringen in natuurbescherming en
-behoud.



Financiën
Het vermogen van Youth For Climate NL wordt beheerd door de penningmeester. De
penningmeester wordt hierin gecontroleerd door de vice-voorzitter.

Youth For Climate NL zal voornamelijk financiering nodig hebben voor tijdelijke projecten
met de focus op duurzaamheid. Hiervoor zal er continu gekeken worden welke organisaties
subsidies kunnen geven.

Verder is het doel om voor toekomstige bestuursjaren (en zo ook voor boekjaar 2022) een
continuïteitsreserve op te bouwen van minimaal €1000. Deze continuïteitsreserve wordt
opgebouwd door middel van donaties en giften van individuele donateurs en/of duurzame
organisaties die ons willen ondersteunen. Opbrengsten van activiteiten zullen ook bijdragen
aan het vermogen.

Tevens zal er, als het vermogen dit toelaat, een reiskostenvergoeding uitgekeerd worden
aan het bestuur. Het geld voor deze reiskostenvergoeding wordt ook verkregen vanuit
donaties en andere opbrengsten die niet bestemd zijn voor specifieke projecten.


