
Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement
Wijzigingsvoorstel 1
Artikel 5 (lid 6)
Indiener: het bestuur

Toevoegen: 5.6 Een afdelingsbestuur stuurt uiterlijk 1 januari een beleidsplan en jaarbegroting voor het 
volgende jaar ter goedkeuring naar het landelijk bestuur.

Toelichting: Mede vanwege de ongekende ledengroei is professionalisering van de afdelingen gewenst. 
Met deze toevoeging willen we deze professionalisering op verschillende manieren bewerkstelligen:

 Door naast de jaarbegroting een beleidsplan op papier te zetten, zorgen we ervoor dat alle afdelingen
structureel langetermijnplannen maken.

 Doordat de begroting en het beleidsplan aan het landelijk bestuur worden voorgelegd worden 
afdelingen geprikkeld deze (tijdig) op te stellen.

 Doordat het landelijk bestuur de begroting en het beleidsplan moet goedkeuren zorgen we ervoor dat
afdelingen structureel – en indien nodig met hulp van het landelijk bestuur – een goede begroting en 
een goed beleidsplan opstellen.

Wijzigingsvoorstel 2
Artikel 5 (lid 7)
Indiener: het bestuur

Toevoegen: 5.7 Afdelingen sluiten hun lijn van woordvoering over landelijke politiek kort met het 
landelijk bestuur.

Toelichting: Met deze toevoeging willen we voorkomen dat afdelingen over landelijke onderwerpen iets 
anders communiceren dan het landelijk bestuur; dit kan naar de buitenwereld toe namelijk onduidelijkheid 
scheppen over waar DWARS voor staat en wat wij als vereniging willen bewerkstelligen. Mochten 
afdelingen naar buiten toe over landelijke onderwerpen willen communiceren dan dienen zij dat kort te 
sluiten met het landelijk bestuur. 

Wijzigingsvoorstel 3
Artikel 9 (lid 1)
Indiener: het bestuur

Huidige tekst: 9.1 De zoekcommissie en de kandidatencommissie ondersteunen het congres in het 
zoeken, enthousiasmeren en beoordelen van (potentiële) kandidaten voor het landelijk bestuur, de RvA en de 
hoofdredacteur van de OverDWARS.

Toevoegen: Na '..van de OverDWARS': De Zoekcommissie zoekt en enthousiasmeert daarnaast 
potentiële commissiepresidialeden en deelnemers aan activiteiten waarbij leden DWARS mogen 
vertegenwoordigen.

Toelichting: Het bestuur stelt voor de taken van de Zoekcommissie uit te breiden. Het vinden van 
geschikte commissiepresidialeden en leden die DWARS bij activiteiten vertegenwoordigen is een belangrijke
en tijdrovende taak, die nu bij het bestuur ligt. Omdat het zo'n belangrijke en tijdrovende taak is, legt het 
bestuur deze taak graag bij een orgaan dat zich al volledig richt op het vinden van geschikte DWARS'ers. Zo 
zorgen we ervoor dat de kwaliteit van commissiepresidia en DWARS-vertegenwoordigers structureel 
gewaarborgd wordt.

Wijzigingsvoorstel 4
Artikel 9 (lid 2)
Indiener: het bestuur



Huidige tekst: 9.2 De functieomschrijving van de zoekcommissie: a. Het doel van de zoekcommissie is 
dat zij zoekt naar mensen die interesse hebben in en enthousiast zijn voor een functie in het landelijk bestuur,
de RvA en het hoofdredacteurschap van de OverDWARS en dat zij hen informeert.

Toevoegen: Na '..en dat zij hen informeert.': De Zoekcommissie zoekt daarnaast naar mensen die 
interesse hebben in en enthousiast zijn over deelname aan activiteiten waarbij leden DWARS mogen 
vertegenwoordigen.

Toelichting: Zie toelichting wijzigingsvoorstel 3.

Wijzigingsvoorstel 5
Artikel 9 (lid 3b)
Indiener: het bestuur

Huidige tekst: 9.3b De zoekcommissie bestaat uit minimaal 3, maximaal 6 leden die op het 
zomercongres worden verkozen voor een termijn van één jaar.

Vervangen door: 9.3b De Zoekcommissie bestaat uit minimaal zes en maximaal acht leden die op het 
zomercongres worden verkozen voor een termijn van één jaar.

Toelichting: Vanwege de voorgestelde uitbreiding van de taken van de Zoekcommissie zijn meer 
commissieleden nodig. Op basis van ervaringen dit jaar en in het verleden schat het bestuur in dat er 
voortaan minimaal zes leden nodig zijn om de Zoekcommissie goed haar taken te laten vervullen.

Wijzigingsvoorstel 6
Artikel 28 (lid 7)
Indiener: het bestuur

Toevoegen: 28.7 Leden van commissiepresidia mogen maximaal €15 van het avondeten voor een 
commissievergadering declareren, mits er geen gebruik is gemaakt van vlees- en vishoudende producten en 
er door een commissielid is gekookt.

Toelichting: Veel commissieleden nemen de moeite om op een doordeweekse avond naar Utrecht te 
reizen om een vergadering bij te wonen. Om zowel commissiepresidia als reguliere commissieleden te 
stimuleren naar vergaderingen te komen - en als blijk van waardering - willen we commissiepresidia de 
mogelijkheid bieden het avondeten te declareren. We stellen een maximum van €15 voor, omdat het budget 
beperkt is en we een al te luxe avondmaaltijd willen ontmoedigen. Ten slotte stellen we voor dat er door een 
commissielid gekookt moet worden, om te voorkomen dat er eten besteld wordt op kosten van DWARS.

Wijzigingsvoorstel 7
Artikel 10 (lid 2b)
Indiener: het bestuur

Huidige tekst: 10.2b De secretaris is verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van de 
congressen, de wisseling van het bestuur, het archiveren, de ledenadministratie en secretariële bestuurstaken.

Toevoegen:  Na '..de ledenadministratie': het personeel van DWARS.

Toelichting: Sinds oktober is de secretaris – en niet langer de penningmeester – verantwoordelijk voor het 
personeel van DWARS. Deze stap is gezet omdat het personeel zich vooral bezighoudt met de 
ledenadministratie, wat onder de verantwoordelijk van de secretaris valt. Het is daarom logisch de secretaris 
verantwoordelijk te maken voor het DWARS-personeel.

Wijzigingsvoorstel 8



Artikel 10 (lid 2c)
Indiener: het bestuur

Huidige tekst: 10.2c Penningmeester: de penningmeester is verantwoordelijk voor de coördinatie van 
betalingen, de begroting, de juridische aspecten en het financieel jaarverslag. Daarnaast is de penningmeester
verantwoordelijk voor het beheer van het DWARSpand en voor het personeel van DWARS.

Verwijderen:  Na '..voor het beheer van het DWARSpand': het personeel van DWARS.

Toelichting: Zie toelichting wijzigingsvoorstel 7.

Wijzigingsvoorstel 9
Artikel 20 (lid 3)
Indiener: het bestuur

Huidige tekst: 20.3 De kascommissie controleert het financiële beleid minimaal twee keer per jaar. Bij 
deze controle zijn naast de kascommissie, de penningmeester en een tweede bestuurslid aanwezig, de 
voorzitter of vicevoorzitter organisatorisch. De resultaten van een controle wordt tijdens het voor- en 
najaarscongres aan de leden bekend gemaakt en toegelicht.

Vervangen door: 20.3 De Kascommissie controleert het financiële beleid minimaal twee keer per jaar. Bij
deze controle zijn de Kascommissie, de penningmeester en een tweede bestuurslid aanwezig: de voorzitter of
de vicevoorzitter. De resultaten van een controle worden tijdens het zomer- en wintercongres aan de leden 
bekend gemaakt en toegelicht.

Toelichting: Vicevoorzitter organisatorisch is sinds oktober geen bestaande post meer. 

Wijzigingsvoorstel 10
Artikelen 10 (lid 1) en 20 (lid 3)
Indiener: het bestuur

Huidige tekst: De termen 'voorjaarscongres' en 'najaarscongres' worden in de artikelen 10.1 en 20.3 
genoemd in het Huishoudelijk Reglement.

Vervangen door: De termen 'voorjaarscongres' en 'najaarscongres' worden vervangen door respectievelijk
'zomercongres' en 'wintercongres'.

Toelichting: DWARS organiseert sinds dit jaar een zomer- en wintercongres in plaats van een voor- en 
najaarscongres.

Wijzigingsvoorstel 11
Artikelen 12 (lid 1), 14 (lid 2), 15 (lid 1) en 29 (lid 5)
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: De term 'Huishoudelijk Reglement' wordt in artikelen 12.1, 14.2, 15.1 en 29.5 met kleine 
letters geschreven. 

Vervangen door: De term 'Huishoudelijk Reglement' in bovengenoemde artikelen met hoofdletters 
schrijven.

Toelichting: 'Huishoudelijk Reglement' is de naam van het document zelf, zoals het erboven staat.

Advies bestuur: Overnemen.



Wijzigingsvoorstel 12
Artikelen 5 (lid 5) en 18 (lid 2)
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: De term 'Politiek Programma' wordt in artikelen 5.5 en 18.2 met kleine letters geschreven.

Vervangen door: De term 'Politiek Programma' in bovengenoemde artikelen met hoofdletters schrijven.

Toelichting: In het Huishoudelijk Reglement staat 'Politiek Programma'  in deel K, dat specifiek over het 
Politiek Programma gaat, met hoofdletters.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 13
Artikelen 11 (lid 1) en 22 (lid 8)
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: De term 'tweederde' wordt in artikelen 11.1 en 22.8 aan elkaar geschreven.

Vervangen door: De term 'twee derde' in bovengenoemde artikelen los van elkaar schrijven.

Toelichting: Breuken schrijf je óf aan elkaar (witte boekje) óf de teller en de noemer los (groene boekje. 
Ikzelf ben vooral aanhanger van het groene boekje. Bovendien staat dit al zo geschreven op één plek: “een 
tiende” van artikel 38, lid 3 van de statuten.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 14
Artikelen 1 (leden 1 en 2) en 2
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: Geldbedragen worden in artikelen 1.1, 1.2 en 2 op de volgende manieren geschreven: '10 
euro', '€ 1', '€ 50,-' en '€ 10'.

Vervangen door: €(geldbedrag),-.

Toelichting: In het Huishoudelijk Reglement staan op drie manieren geldbedragen geschreven. Ik stel 
voor om er één stijl van te maken.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 15
Artikelen 5 (lid 5) en 29 (lid 5)
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: De term 'Beginselprogramma' wordt in artikel 5.5 niet met een hoofdletter geschreven. 
Daarnaast wordt in artikel 29.5 gerept over de beginselverklaring.

Vervangen door: De term 'Beginselprogramma' wordt in artikel 5.5 met een hoofdletter geschreven. 
Daarnaast wordt 'beginselverklaring' in artikel 29.5 vervangen door de term 'Beginselprogramma'.

Toelichting: Hetzelfde als het Politiek Programma, alleen dan in deel J van het Huishoudelijk Reglement.

Advies bestuur: Overnemen.



Wijzigingsvoorstel 16
Artikelen 13 (lid 1a) en 20 (leden 1 tot en met 4)
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: De 'Kascommissie' wordt in artikelen 13.1a, 20.1, 20.2, 20.3 en 20.4 met een kleine letter 
geschreven.

Vervangen door: 'Kascommissie' in bovengenoemde artikelen met een hoofdletter schrijven.

Toelichting: Ik raad hier een consistente schrijfwijze aan.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 17
Artikelen 13 (lid 8) en 30 (lid 7)
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: 'Commissie van beroep' wordt in artikelen 13.8 en 30.7 met kleine letters geschreven.

Vervangen door: 'Commissie van Beroep' in bovengenoemde artikelen met hoofdletters schrijven.

Toelichting: Ik raad hier een consistente schrijfwijze aan.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 18
Artikelen 13 (lid 1b), 16 (lid 1) en 17 (lid 1)
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: 'Politiek inhoudelijk' wordt in artikelen 13.1b, 16.1 en 17.1 los van elkaar geschreven.

Vervangen door: 'Politiek-inhoudelijk' in bovengenoemde artikelen met een tussenstreepje schrijven.

Toelichting: Hier moet een tussenstreepje tussen.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 19
Artikelen 10 (leden 2c en 2d)
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: 'DWARSpand' wordt in artikel 10.2c aan elkaar geschreven. 'DWARS leden' wordt in 
artikel 10.2d los van elkaar geschreven.

Vervangen door: 'DWARSpand' vervangen door 'DWARS-pand' en 'DWARS leden' vervangen door 
'DWARS-leden'.

Toelichting: Deze woorden moeten met een tussenstreepje.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 20
Artikelen 18 (lid 3a) en 19 (lid 2)



Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: 'Landelijk Bestuur' wordt in artikelen 18.3a en 19.2 met hoofdletters geschreven.

Vervangen door: 'Landelijk Bestuur' in bovengenoemde artikelen met kleine letters schrijven.

Toelichting: Hier zou ik adviseren kleine letters te gebruiken.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 21
Artikel 30 (leden 1 en 6)
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: 'Adjunct hoofdredacteur' en 'interim hoofdredacteur' worden in artikelen 30.1 en 30.6 los 
van elkaar geschreven.

Vervangen door: 'Adjunct-hoofdredacteur' en 'interim-hoofdredacteur' in bovengenoemde artikelen met 
een tussenstreepje schrijven.

Toelichting: Volgens het groene boekje moet er na 'adjunct' of 'interim' een tussenstreepje.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 22
Artikelen 3 (leden 1, 2 en 3) en 5 (leden 4 en 5)
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: In artikelen 3.1, 3.2, 3.3, 5.4 en 5.5 wordt 'de afdeling' of 'het afdelingsbestuur' 
geschreven.

Vervangen door: 'De afdeling' en 'het afdelingsbestuur' in bovengenoemde artikelen vervangen door 
respectievelijk 'een afdeling' en 'een afdelingsbestuur'.

Toelichting: Zo voorkom je dat er later een 'de afdeling' komt, waardoor mensen de reglementen kunnen 
misbruiken.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 23
Kopje D
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: Kopje 'C' en 'D' hebben momenteel dezelfde naam: 'Congres'.

Verwijderen: Kopje 'D'.

Wijzigen: De daaropvolgende kopjes: kopje 'E' wordt kopje 'D', kopje 'F' wordt kopje 'E', enzovoort.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 24
Artikel 10 (lid 3)
Indiener: Simon de Vette



Huidige tekst: Het bestuur kent een vicevoorzitter. De vicevoorzitter wordt door het congres verkozen uit
de secretaris, penningmeester, het bestuurslid scholing en activiteiten, het bestuurslid campagne en 
communicatie, het bestuurslid leden en organisatie, de politiek secretaris en internationaal secretaris.

Vervangen door: Het bestuur kent een vicevoorzitter. De vicevoorzitter wordt door het congres verkozen 
uit de secretaris, de penningmeester, het bestuurslid scholing en activiteiten, het bestuurslid campagne en 
communicatie, het bestuurslid leden en organisatie, de politiek secretaris en de internationaal secretaris.

Toelichting: Voor 'penningmeester' en 'internationaal secretaris' zou ik nog het woordje 'de' toevoegen 
voor de continuïteit.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 25
Artikel 10 (lid 2d en 3)
Indiener: Simon de Vette

Huidige tekst: Artikelen 10.2d en 10.3 beginnen in regels van de voorgaande (sub)leden.

Wijzigen: Artikelen 10.2d en 10.3 laten beginnen op een nieuwe regel.

Advies bestuur: Overnemen.

Wijzigingsvoorstel 26
Artikel 12 (lid 3)
Indiener: het bestuur

Huidige tekst: 12.3 De commissie van Beroep moet zich op het eerstvolgende congres verantwoorden 
indien er beroep is aangetekend op basis van artikel 10. 3.e.

Vervangen door: 12.3 De Commissie van Beroep moet zich op het eerstvolgende congres verantwoorden
indien er beroep is aangetekend op basis van artikel 9f. 

Toelichting: Er wordt momenteel verwezen naar artikel 10. 3.e., terwijl er moet worden verwezen naar 
artikel 9f.


