Alle hens aan dek!
Beste lezer,
Nu je de nieuwsbrief leest nemen we aan dat je de doelstellingen van Windalarm steunt:
Klimaattransitie ja! Maar geen Amsterdamse windturbines bij woningen en recreatie en ook niet in
waardevolle natuur en landschap. Op zee is er genoeg ruimte om de klimaatdoelen van Nederland
te realiseren1.
Het bereiken van die doelen lijkt steeds meer een kwestie van volharding te worden. Wij zijn
volhardend maar de besturende coalitie van de gemeente ook. In de komende verkiezingen, over
vier maanden, zullen we zien wat de kiezers ervan vinden.
Wij willen bereiken dat de gemeentelijke coalitie haar meerderheid verliest zodat de windturbines
van de baan zijn. Daarvoor moet Windalarm zo sterk mogelijk worden want het wordt geen
gemakkelijke opgave. Als je nog niet actief bent voor Windalarm dan nodigen we je van harte uit
dat alsnog te worden. Stuur een mail naar iemand uit https://windalarm.amsterdam/contacteren
met als onderwerp “Ik doe mee” en dan nemen we contact met je op. In Windalarm werken we op
vriendschappelijke basis samen. We zullen ons best doen je in te zetten voor taken waarbij je je op
je gemak voelt. Je krijgt zo vanzelf de kans te groeien in de organisatie. We zoeken dringend
mensen met de volgende kwaliteiten:
1. de vlotte flyeraar: Naar de verkiezingen zullen we veel flyers huis aan huis verspreiden
2. het vlijtige voetvolk: Op demonstraties, bijeenkomsten en meetings maken we ons vaak
kenbaar met spandoeken en het uitdelen van pamfletten.
3. de optimistische organisator: Wie organiseert en coördineert bovenstaande activiteiten
4. de typende tekstschrijver: heb je journalistieke ervaring dan kun je misschien helpen in
contacten met de pers en het schrijven van persberichten.
5. de creatieve contentmanager: Wie helpt de website te onderhouden en het nieuws online
te zetten
6. de zinnige zelfbedenker: Zie je een hiaat in de activiteiten van Windalarm en zie je
mogelijkheden dat hiaat op te vullen: “Meld je aan”
7. De roepende recruiter: Ken je mensen of groepen geschikt voor 1..6. Stimuleer ze om zich
op te geven.
Windalarm is een losse organisatie van samenwerkende individuen met veel verschillende
achtergronden en politieke opvattingen. We werken samen op de doelen en laten daarbij iedereen
vrij op andere onderwerpen, maar we zijn in grote meerderheid wel voor een snelle, eerlijke en
doelmatige energietransitie. We hebben dus geen ledenstructuur en zeker ook geen
commandolijnen van boven naar beneden. Alles is vrijwillig. We communiceren voornamelijk via
whatsapp groepen waarvoor je je kunt aanmelden als je actief wordt. Als je heel actief wordt dan
word je uitgenodigd voor het online kerngroepoverleg.
Arthur Koks namens Windalarm

1 Zie betreffende position papers in https://windalarm.amsterdam/documenten-windalarm

