Nieuwsbrief Januari 2012
- Plannen komende jaar
Het eerste jaar van Hellingproef zit erop! Het was een succesvol jaar waarin we een aantal
succesvolle bijeenkomsten hebben georganiseerd. We hebben dit eerste jaar met name
bijeenkomsten georganiseerd om te kijken hoeveel animo er was voor een Jong WB en om te
zien welke thema's aan zouden slaan. Het komende jaar willen we op een aantal terreinen een
stap verder gaan zetten. Zo kun je verderop in de nieuwsbrief lezen dat we zijn gestart met
een lidmaatschap, dat we op zoek zijn naar bloggers, dat we intensiever gaan samenwerken
met de WB's van andere partijen en dat er een bijeenkomst voor promovendi aan zit te
komen!
Ten slotte willen we komend jaar ook meer gaan doen met de thema's en discussies van de
bijeenkomsten die we organiseren. We zullen naar aanleiding van de bijeenkomst over een
economie zonder groei kijken of er genoeg enthousiasme is om een projectgroep op te zetten
om hier een stuk over te schrijven. Zo willen we het geluid van jonge wetenschappers en
starters beter laten horen in de partij! We hebben een succesvolle start achter de rug, en
hebben zin in het komend jaar!
- Bestuursverandering
Dieuwertje ten Brinke is sinds 1 januari jl. gestopt als co-voorzitter van Hellingproef. Samen
met huidig voorzitter René Vonk was zij verantwoordelijk voor de oprichting en start van
Hellingproef. Via deze weg willen we haar bedanken voor haar inzet het afgelopen jaar. Om
het verlies van Dieuwertje op te vangen, is het bestuur inmiddels uitgebreid met twee leden:
Imre Tijsse Klasen en Rik Smeets.
- Oproep voor bloggers
Bureau de Helling heeft naast informeren ook tot doel het debat binnen GroenLinks aan te
zwengelen. Jonge wetenschappers van binnen (of buiten) de partij met vernieuwende,
baanbrekende of frisse ideeën en onderzoeksresultaten kunnen dat volgens ons het beste!
Daarom kun je je aanmelden als blogger voor de website van Bureau de Helling. Stuur een
proefblog naar ons toe van circa 500 woorden en wie weet kun je een bijdrage leveren aan de
website van Bureau de Helling. Mail naar hellingproef@groenlinks.nl.
- Oproep voor promovendi
Op 26 april organiseert Hellingproef een bijeenkomst waarbij er ruimte wordt geboden aan
groene en linkse promovendi om hun onderzoek te presenteren. Doe jij onderzoek waarvan je
denkt dat het interessant kan zijn voor andere groene en linkse mensen? Wil jij wel eens horen
wat andere jonge mensen van je onderzoek vinden? Stuur dan een mailtje met daarin een
samenvatting van je onderzoek en een motivatie waarom je dit graag wil presenteren naar
hellingproef@groenlinks.nl
- Word lid van Hellingproef
Op onze bijeenkomsten is het mogelijk lid te worden van Hellingproef. Het lidmaatschap staat
open voor iedereen onder de 35 jaar. Inbegrepen in het lidmaatschap is een abonnement op de
Helling, het tijdschrift voor groene en linkse politiek van Bureau de Helling. Daarnaast kun je
met korting en voorrang deelnemen aan onze activiteiten. Het lidmaatschap kost €20 per jaar.
Het is momenteel helaas nog niet mogelijk je digitaal aan te melden als lid. Meld je dus snel
aan voor een van onze bijeenkomsten.

Nieuwe activiteiten
Kijk voor onze activiteiten in de agenda.

