
Notulen DWARS, Groenlinkse Jongeren 

Wintercongres 2017  

Den Haag 

Zondag 26 november  

 

Opening: 

Bas opent het congres:  

Benoeming presidium: Bas vraagt het congres het presidium per acclamatie te benoemen. Bas stelt 
iedereen even voor: Sonja, Max en Hessel. Het presidium wordt per acclamatie benoemt.  
 
Max: Dank Bas. Zijn er mensen die hier gisteren niet waren? Dat zijn er twee. Zij kennen de spelregels 
van het congres dus Max legt niet verder uit hoe alles werkt. We gaan beginnen.  
 
Mededelingen.  

• Er is een record aantal moties ingediend. Wil je nog eens nadenken of je je motie echt wilt 
doorzetten of dat je deze misschien toch kunt intrekken.  

• Je kan je nog steeds aanmelden voor de workshops, dit kan op de gang.  
• Gisteren waren er veel mannen bij de interruptiemicrofoon. Vrouwen mogen ook. We willen 

graag diversiteit voor de microfoon. Dus voel je alsjeblieft niet bezwaard.  
 
 
We gaan door naar het programma:  
 
De benoeming van de stemtelcommissie, we benoemen deze per acclamatie.  
 
Het vaststellen van de agenda, we stellen de agenda per acclamatie vast. 
 
Je kan nog tot 12u moties indienen, maar dit hoeft niet.  
 
 

Verantwoording KandidatenCommissie (hierna KaCie) en ZoekCommissie (hierna ZoekCie) 
 
Verantwoording ZoekCie: 
Iris: Goedemorgen, wij hebben geen aanvullingen.  
 
Vragen 1e termijn: 
Geen vragen 
Zoekcommissie wordt bedankt voor het gedane werk. 
 
Verantwoording KaCie:  
Tim: Goedemorgen, een kleine aanvulling. Het witboek is nog niet af.  
 
Vragen 1e termijn 

• Bas: Waarom is het witboek niet af? Tim: ik had het druk, dat is de reden waarom het witboek 
niet af is. 

• Lynn: Wat vind je zelf van de manier waarop je hebt gezocht naar kandidaten, dit gaat 
vooral over de tijdlijn en de doortastendheid. Voor veel posten hebben we maar 1 keuze, hoe 
verklaar je dit? Tim: Over het aantal kandidaten waaruit te kiezen is: we beoordelen de 
kandidaten die naar ons toekomen. We gaan niet zelf op zoek naar kandidaten. Onze taak is 
om de gesprekken te voeren met de kandidaten die naar ons toekomen of die aangedragen 
worden door de ZoekCie en in veel gevallen doen we zo’n gesprek snel. Met uitzondering van 



afgelopen zomer waar een gesprek lang uitgesteld moest worden omdat er veel mensen op 
vakantie waren.   

• Koert: Iedere functie heeft maar 1 kandidaat, wat hebben we te kiezen? Tim: Er is dus maar 1 
kandidaat voor een bepaalde post, dit is niet aan de KaCie te wijten omdat wij niet over het 
aantal gaan maar puur en alleen over de adviezen. In dit geval ligt er dus een taak voor de 
ZoekCie, maar goed, zij kregen geen vragen. Daarnaast is het voor ons uitzonderlijk dat er 
ook echt verkiezingen zijn voor interim verkiezingen, dit is voor ons ook de eerste keer. De 
reden dat er geen keuze gemaakt hoeft te worden voor de functies van de Raad van Advies is 
omdat het aantal plaatsen binnen dit orgaan gisteren is uitgebreid. 

 
Vragen 2e termijn: 

• Bas: ik wil toch ook de KaCie complimenteren. Omdat het bestuur niet compleet werd bij de 
vorige verkiezingen moesten ze nog een half jaar door. Tim: Dank. 

Het bestuur bedankt de KaCie voor hun gedane werk. 
 

Verkiezingen 
 
Er zijn twee vacatures binnen het bestuur, voor beide vacatures is een kandidaat.  
 
Toelichting Aafke (penningmeester):  
Hallo allemaal. Ik heb de afgelopen paar maanden het al erg leuk gehad als interim penningmeester. 
Het komende half jaar wil ik me richten op het onderzoek naar de verhuizing en een eventuele eigen 
rekening voor afdelingen. Ik hoor graag jullie vragen. 
 
Vragen 1e termijn: 

• Isabel: in je voorstel staat dat je zojuist afgestudeerd bent, de Kacie zegt dat je nog studeert, 
hoe zit dat?  

• Aafke: Ten tijden van het advies van de KaCie was ik nog aan het studeren, maar inmiddels 
ben ik afgestudeerd 
 

• Emile: je hebt het heel goed gedaan de afgelopen tijd. Wat ga je doen om je bestuursleden 
te steunen om dit budget uit te geven? Sinds we meer leden hebben en we het goed deden bij 
de Tweede Kamer verkiezingen hebben we ook meer budget, je moet dit wel op de juiste 
manier uitgeven.  

• Aafke: Over het uitgeven van het grote budget: ik heb veel contact met alle bestuursleden en 
we gaan goed overleggen wie wat gaat uitgeven. Ik wil het er ook goed met de afdelingen 
over hebben wat zij willen. 
  

Toelichting Robert (Campagne en Communicatie): 
Goedemorgen allemaal, ik wil mij graag inzetten om Nederland groener te maken en dit te 
bewerkstelligen met een keiharde campagne. Nederland heeft zijn prioriteiten momenteel niet op 
orde, er is bijvoorbeeld te weinig duurzame energie. Burgers zijn niet kritisch. DWARS kan en moet de 
prioriteiten wel op orde hebben en een voorbeeld zijn. Dit kunnen we onder andere doen in de 
aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Ik zie een bottom-up campagne en heb dit ook 
meegemaakt in mijn tijd in de VS waar ik als Bernie Sanders aanhanger heb meegewerkt bij de 
campagne van Hillary Clinton. Het is niet een one size fits all campagne. Ook heb ik meegedaan aan 
de lokale campagne in Groningen. Campagne moet je voeren door de afdelingen zo veel mogelijk 
invloed te geven op de campagne in hun regio, zij weten namelijk het beste wat leeft en speelt binnen 
de regio. We kunnen niet stil zitten. Ik wil beloven zo veel mogelijk mijn best te doen. Ik wil blijven 
leren en onze leden blijven mobiliseren om zo goed mogelijk bij te dragen aan deze campagne. 
 
Vragen 1e termijn: 

• Rogier: je zegt dat je in Groningen net de campagne hebt meegemaakt, hoe ging dat? 
• Robert: De campagne in Groningen is pas in november volgend jaar, dat is echt in opzet, daar 

heb ik inhoudelijk niet veel over te zeggen Het gaat vooral om huis aan huis campagne.  
 

• Wouter: wat vind je van de milieu-actiecommissie, gisteren is deze behoorlijk afgeschoten 
namelijk, heb je hier een plan voor?  



• Robert: De milieu-actiecommissie, daar heb ik geen concrete plannen voor. 
 

• Tessel: Je wil Nederland veranderen, maar waarom ben je lid van DWARS, DWARS is een 
vereniging en je moet hier wel achter staan? Ook zeg je dat je een pre-master doet, hoe ga je 
je bestuur en je pre-master combineren, we verwachten wel 100% inzet.   

• Robert: Waarom DWARS, DWARS is de politieke jongerenvereniging die het dichts bij mijn 
hart ligt. Wat betreft mijn pre-master, die is in januari voorbij. Dus de drukte die ik verwacht 
bij DWARS komt pas na het beëindigen van mijn pre-master. Ik verwacht geen problemen. 
DWARS heeft prioriteit boven de pre-master. 
 

• Casey: Je hebt in de VS meegewerkt aan de campagne, wat zijn concrete voorbeelden 
hiervan?  

• Robert: Voorbeelden uit de VS: we voerden campagne op een campus in een swing state, dus 
er was veel te doen. We gingen langs de deuren en hebben veel mensen aangesproken. 
 

• Daan: De KaCie en ik vragen ons af of je naast de campagne ook het communicatie aspect 
van deze functie oppakt? Robert:  
 

• Jens: Hoe wil je doelgroepen wil bereiken die wij als DWARS niet vaak bereiken, denk aan 
ouderen en laag opgeleide mensen?  

• Robert: De doelgroepen die we normaal niet aanspreken: ik denk dat we in campagne tijd 
veel mogelijkheden hebben om diverse groepen aan te spreken. We kunnen een inhaalrace 
houden en ons richten op mensen die lager opgeleid zijn. Onder andere de Pabo en de zorg. 
 

• Isabel: Hoe wil je afdelingen bereiken?  
• Robert: De afdelingen kennen hun regio het beste en die kunnen het beste invulling geven aan 

de manier waarop zij campagne voeren.  
 

• Myrte: We hebben bij de campagnecommissie niet stilgezeten. Hoe spring je op de trein?  
• Robert: Ik heb de afgelopen tijd geprobeerd zo veel mogelijk kennis te maken en mijzelf goed 

te introduceren. Ik heb geprobeerd contact te zoeken met de Campagnecommissie maar dit is 
nog niet tot een ontmoeting gekomen. Ik wil wel graag samenwerken. 
 

• Robert P: Ik heb je nog niet gezien bij DWARS, wat heb je gedaan om DWARS te leren 
kennen?  

• Robert: Ik sluit mij aan bij wat er in het programma van DWARS staat en ik kan mij zeer goed 
vinden ik het programma.  
 

• Emile: Hoe ga je je inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen voor GL Groningen combineren 
met je inzet voor DWARS?  

• Robert: Het feit dat ik ook bij GL een functie heb (GL Groningen) er is een fysieke afstand en 
ik heb geen contact met de lokale afdeling. 
 

• Emma B: Wat zijn thema’s die je zelf interessant vindt? Robert: 
 

• Lynn: Ga je naast de campagne ook het communicatie aspect goed oppakken? Robert: 
 

• Koert: Je zegt dat je hebt meegewerkt aan de campagne in de VS, wat deed je daar en op 
welke schaal deed je dat?  

• Robert: we voerden campagne op een campus in een swing state, dus er was veel te doen. We 
gingen langs de deuren en hebben veel mensen aangesproken 

 
Vragen 2e termijn: 

• Robert P: Ik heb nog geen reactie op mijn vraag, wat je doen om de vereniging te leren 
kennen?  

• Robert: Sinds ik mij kandidaat heb gesteld heb ik mijn best gedaan de vereniging op de meest 
kritieke punten te leren kennen. Ik hoop zo snel mogelijk de vereniging te leren kennen. Ik stort 
mij daar met enthousiasme op. Ik ga met lokale afdelingen op stap en ik heb met het bestuur 



kennis gemaakt. Campagnecommissie contact is helaas niet gelukt. 
 

• Thomas S: DWARS doet het goed onder hoog opgeleiden, het is juist relevant om buiten de 
campagne andere groepen te motiveren, tijdens de campagne moet je je wel focussen op de 
groep waar wij de meeste respons uit krijgen.  

• Robert: Ik denk dat de campagne een goede tijd is om andere doelgroepen te bereiken, om 
ons uit te breiden. 
 

• Wouter U. Ben je bereid dan minder mensen te bereiken, qua doelgroep?  
• Robert: Ik denk dat het in een grass roots campagne belangrijk is om zo veel mogelijk mensen 

aan te spreken en ik denk dat dit een effectieve manier is.  
 

• Emile: Hoe ga je het combineren, alles kost zo veel tijd!  
• Robert: Ik kan ook heel goed werken in de trein, als je veel in de trein zit (en dat doe ik heel 

veel, want ik reis dus veel uit Groningen). 
 

• Tessel: Waarom voor de vereniging en ken je deze wel goed? Ook heb ik zorgen over je pre-
master.  

• Robert: Ik denk niet dat DWARS pas los barst in januari. Als de KaCie mij een negatief advies 
hadden gegeven had ik mij ook teruggetrokken. Maar zij denken ook dat ik dit wel kan. De 
pre-master is afgelopen als ik echt toetreed tot het bestuur en anders staat deze op een laag 
pitje. Ik kies voor DWARS als vereniging omdat ik in de korte tijd dat ik actief ben bij DWARS 
blij verrast ben. Ik voel mij daar goed bij. In mijn voorbereiding heb ik het politiek programma 
doorgenomen. Ik kan mij ook overal in vinden. De komende tijd hoop ik er ook nog veel dieper 
in te springen. 
 

• Lynn: Communicatie vanuit het bestuur, vind je dit goed? Wat wil je verbeteren?  
• Robert: Ik heb niet gezegd dat deze uitstekend is en ik moet gaandeweg kijken wat ik er aan 

ga doen als er problemen komen. 
 
Toelichting Raad van Advies (RvA) 
Emma B: Hoi, ik heb besloten mij kandidaat te stellen voor de RvA, ik vind het heel leuk om voor 
DWARS bezig te zijn maar wil mij graag verder verdiepen. Ik hoop dit zo te mogen doen. Ik was al 
actief in een commissie. De KaCie zegt dat ik conflict vermijdend zal zijn, daar herken ik mijzelf niet in. 
Verder vind ik het opvallend dat de KaCie vindt dat ik beperkte ervaring heb maar ik ben benaderd 
door de ZoekCie en zij hebben mensen benaderd met ruime ervaring. Ook heb ik veel ervaring als 
voorzitter. 
Emma C: Goedemorgen, dank aan de Kacie voor hun advies. Ik zou het een eer vinden om in de RvA 
plaats te nemen en hiermee nog DWARSer dan DWARS te worden.  
 
Vragen 1e termijn: 

• Wouter H: Wat is DWARSer DWARS?  
• Emma C: Nou precies wat DWARS is, maar dan nog net een beetje extra.  

 
Emile: Ik ga na een half jaar nog een half jaar door. Ik wil de organisatorische kant nog beter helpen. 
Ik kan de RvA ondersteunen met de financiën omdat ik penningmeester was binnen het bestuur. 
 
Vragen 1e termijn: 

• Lynn: je hebt de afgelopen half jaar voorgezeten. Dit wil je nu niet omdat je dan de enige 
man bent die een groep vrouwen voorzit. Wil je dit toelichten?  

• Emile: Ja dat klopt, ik hoop dat een vrouw zich kandidaat stelt als voorzitter. 
 
Vragen 2e termijn: 

• Noortje: Mijn zegen heb je Emile. 
• Emile: Ok….  

 
Julia: Ik wil het kort houden. Het belangrijkste staat in het voorstel stukje. Ik hoop dat jullie vragen 
hebben. 



 
Vragen 1e termijn: 

• Tessel: Wij tweeën hebben de afgelopen twee congressen afgesproken dat we niet gingen 
drinken, dat is twee keer mislukt, hoe veranderen we dit?  

• Julia: persoonlijke dingen bespreken we later. 
 
Amarens: ik ben 23 jaar, al heel erg lang lid. Ik werd lid in 2009. Ik ben heel blij dat we op deze 
mooie locatie zitten. Ik wil collectief geheugen in de RvA inbrengen. Ik heb politicologie gestudeerd en 
ben nu adviseur voor scholen, ik kan dit goed combineren. 
 
Vragen 1e termijn: 

• Lynn: Heb je niet al een keer in de RvA gezeten? Ik heb je al een poosje niet bij DWARS 
gezien, wat doe je nog binnen DWARS?  

• Amarens: ik heb niet eerder in de RvA gezeten. Ik ben actief bij Gooi en Vechtstreek (wat niet 
eens meer een afdeling is). Ook ben ik voorzitter geweest van de commissie economie. 
Programmacommissie en Trajact 2018, Ik ben dus nog best actief voor DWARS. 

 
Jasmijn: Ik wil me ook graag kandidaat stellen, ik wil me op een nieuwe manier inzetten voor deze 
vereniging . Ik ben heel vriendelijk maar kan ook heel kritisch zijn, dit heb ik ook laten zien bij mijn 
afdeling Rotterdam.  
 
Tessel: Ik heb heel veel zin in de RvA, het is een mooie stap na mijn bestuursjaar. Sinds 2012 ben ik lid, 
een lustrum gevierd inmiddels dus. Ik ben actief geweest in een afdeling en binnen het landelijk 
bestuur, dus veel ervaring. 
 
Vragen 1e termijn: 

• Bas: je wil graag persoonlijk contact, hoe persoonlijk?  
• Tessel: Ik wil best heel persoonlijk worden met Rosanne, dat is een leuke meid. 

 
• Emile: Leuk dat je erbij komt, hoe ga je er van zorgen dat je het huidige bestuur een beetje 

goede muzieksmaak krijgt?  
• Tessel: Qua muzieksmaak en stijl heb ik echt een heel goede opvolging gevonden dus dat 

komt wel goed. 
 

• Lynn: Je hebt een giga hekel gehad aan de RvA, verklaar?  
• Tessel: Ik had geen hekel aan de RvA, ik vond ze enkel laat en irritant en er was te weinig 

bestuurlijke ervaring.  
 

• Noortje: Je ziet er prachtig uit, hoe ga je ervoor zorgen dat het bestuur er beter uitziet? Hoe 
zorg je dat de RvA geen schaduw BaCo wordt?  

• Tessel: : Ik heb niet mensen uit Baco gedwongen te solliciteren. 
 
 

Stemming 
 
Sigrid: je hebt drie stembriefjes. 2 voor bestuursleden en 1 voor de RvA. Bij de RvA mag je 7 kruisjes 
zetten. Bij de bestuursleden mag je een kruisje zetten bij de naam, zelf iemand invullen of blanco 
stemmen.  
 
Uitslag stemming: 
Isabel (stemtelcommissie): We hebben de stemmen geteld. Er zijn 92 stemmen met stemrecht 
uitgebracht.  
Penningmeester: 
86 Aafke 
4 blanco 
0 blanco 
1 Fred Teven 
1 Graaf Tel   



 
Aafke is verkozen als penningmeester van DWARS. 
 
Campagne en Communicatie: 
58 Robert 
25 blanco 
1 ongeldig 
1 Bernie Sanders 
2 Myrte zonder H 
1 iemand die ongeldig heet 
1 Arie 
1 Tessel 
1 Auke 
1 Jouiy Boink 
 
Robert is verkozen als bestuurslid campagne en communicatie. 
 
RvA: 
Stemmen: 
88 Emma B 
89 Emma C ,  
89 Emile 
89 Julia 
90 Amarens 
90 jasmijn 
85 Tessel 
0 blanco  
Ook waren er stemmen voor: Iris Nibbering, Willem van t Spijker, Lei Visser, zwarte piet.  
 
De RvA is verkozen.  
 
 

Benoemingen: KaCie, Commissie van Beroep, Kascommissie (KasCie) 
 
KaCie: Willen deze mensen naar voren komen.  
Er zijn geen vragen. 
 
We benoemen ze per acclamatie.  
 
Commissie van Beroep: Willen deze mens(en) naar voren komen. 
 
Vragen 1e termijn: 
Bas: is dit de laatste commissie voor jou die je nog moet afvinken op je lijstje? Tim: ja 
 
We benoemen de commissie per acclamatie. 
 
KasCo: Willen deze mensen naar voren komen. 
 
Vragen 1e termijn: 

• Jens: Ben je bereid om voor de kascommissie ook om 6u op te staan.  
• Sybren: Nee. 

 
• Marijn: Je bent met de trein, welke route, welke trein en welke nummers van de wagons?  
• Sybren: via Groningen naar Zwolle, naar Den Haag.  
• Etienne: Hoe ga je ervoor zorgen dat de KasCo de penningmeester benaderd i.p.v. andersom. 
• Sybren: de KasCo heeft dit in eigen hand. We gaat hier proactief mee om, dus ik heb er 

vertrouwen in dat dit goed komt.  
 



• Anna: Mochten er leden in financiële nood zitten, is er ondersteuning mogelijk?   
• Sybren: als het door het congres wordt aangeboden/goedgekeurd. 

 
• Soem: Als je voor 1 dag een dier zou kunnen zijn, een reptiel of een amfibie?  
• Sybren: Een amfibie want die kunnen zowel in water als op land. 

 
• Koert: Waar zijn de anderen?  
• Sybren: Geen idee, Ties is ook toegewijd. 

 
• Rob: Een maand geleden heb je een open sollicitatie voor de KasCo van Groningen verstuurd, 

is hier sprake van belangenverstrengelingen?  
• Sybren: Ik ga voor landelijk, niet voor Groningen. Groningen is wel erg leuk.  

 
• Isabel: Heb je een goede treinreis gehad en ben je lekker wakker geworden vannacht?  
• Sybren: Zeker wel, ik heb de zon zien opkomen. Ik heb een tijd in de stilte coupe gezeten, en 

deze was ook echt stil. 
 
We benoemen Sybren per acclamatie.  
 

Moties 
 

• Motie: Alternatief voor Facebook events 
Roept het bestuur op: Alle informatie over een activiteit altijd ook op een alternatieve manier 
aan te bieden, bijvoorbeeld op de dwars-site, via de nieuwsbrief, of via een speciale 
activiteiten-spin en gaat over tot de orde van de dag. 
Reactie Bestuur: dit willen we overnemen. 
Stemming: motie aangenomen. 
 

• Motie: Sleepwetcampagne 
Roept het bestuur op om DWARS m.b.t. het referendum campagne te laten voeren tegen de 
WIV en gaat over tot de orde van de dag. 
Stemming: aangenomen. 

 
• Motie: Referenda  

Roept het bestuur op opkomende Referenda niet meer te boycotten en naar aanleiding van 
inhoud te besluiten om een oproep al dan niet te steunen. En gaat over tot de orde van de 
dag. 
Toelichting (indiener): Democratisering is belangrijk. We hebben het referendum afgeschaft 
en dat is prima. Het bestuur heeft dit geïnterpreteerd dat we geen campagne mogen voeren 
voor een referendum en ik vind dit fout. DWARSe idealen moeten we verwezenlijken. Wil je 
sowieso campagne voeren voor referenda en niet stil blijven.  
Reactie Bestuur: Nol: We hebben hier gisteren ook al over gediscussieerd. Het politiek 
programma is leidend. We zijn tegen het raadgevend referendum. Er is geen andere 
interpretatie. We steunen een oproep tot een referendum dus niet. Bij een referendum kunnen 
we alsnog besluiten van ons te laten horen.  
 
Vragen en Antwoorden 1e termijn: 
• Noortje: ik stem voor deze motie en wil iedereen oproepen dit ook te doen.  
• Koert: we hebben gisteren als DWARS besloten om tegen referenda te zijn, dit is toch niet 

je idealen volgen, ik ben dus tegen de motie. 
• Tim: het komende referendum is een circus om niks, de politiek doet niks. En bij de 

gemeenteraadsverkiezingen kunnen we wel echt verschil maken. Laten we ons focussen op 
de dingen waar we echt iets kunnen behalen of bereiken.  

• Anna: Advies van het bestuur gelezen. Er lijkt dat dit congres minder macht heeft dan het 
vorige congres. 

 
Reactie bestuur: Bas: Dit gaat om het programmacongres van een jaar geleden. Een nieuw 
congres heeft even veel macht als het congres van toen. 



 
Stemming:  niet direct duidelijkheid 
Stemtelcommissie:  46 voor, 49 tegen. Motie verworpen.  
Noortje vraag hoofdelijke stemming aan: Na de hoofdelijke stemming is er onduidelijkheid. 
De vier leden van de stemtelcommissie hebben allemaal een andere uitslag.   
 
Punt van Orde:  
Wouter H: één iemand moet de stemming doen.  
Stemtelcommissie: iedereen heeft geschreven maar we hebben allemaal een andere uitslag.  
Wouter U: als de stemtelcommissie gaat overleggen, zou het wel fijn zijn als ze open zijn over 
de uitslag en eventuele verschillen daarin.  
Soem: aangezien de uitslag zo close was. We zijn geen afspiegeling van DWARS. Ik vind dat 
we niet tot een goede uitslag kunnen komen. Max: Iedereen op een congres mag stemmen, als 
je niet naar het congres komt is dat je eigen verantwoordelijkheid.  
Jarno: ik wil een nieuwe hoofdelijke stemming. Max: dit gaan we doen. Alle opvolgende 
vragen zijn eigenlijk irrelevant.  
Wouter U: hoeveel stemmen waren tegen en hoeveel voor? 
Etienne: ik wil vragen de hoofdelijke stemming terug te trekken.  
Rob: ik heb meegeteld, ik wil graag een aantal horen. 
Thomas S: wat gebeurt er als de stemmen gelijk zijn? Max: dan wordt het voorstel verworpen, 
er moet een meerderheid zijn.   
 
Max: Jarno, wil jij nog steeds een hoofdelijke stemming? Jarno: Ja 
Uitslag hoofdelijke schriftelijke stemming: 48 voor, 50 tegen.  
Stemming: Motie verworpen.  

 
Moties (vervolg) 

 
• Motie:  Linnen tasjes 

Roept het bestuur op om een speciale commissie of werkgroep op en in te richten voor het 
ontwerp en de productie van nieuwe linnen tasjes voor DWARS en gaat over tot de orde van 
de dag. 
Stemming: motie verworpen 

 
• Motie: Stijl icoon jeweet 

Elk congres onder leiding van het Scholing bestuurslid en een onafhankelijke jury (waar het 
bestuurslid leiding aan geeft) een lid uit te roepen tot ‘ Meest stijlvolle lid van het congres' of 
'Corrie van het congres' en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting indiener: Tessel: ik heb niks toe te voegen. 
Reactie bestuur: Lotte: wat een geweldige motie. We moeten deze motie overnemen.  
Stemming: motie aangenomen 

 
• Motie: NVWA is ook vegetarisch 

Roept Het DWARS-bestuur op om:  
• De 'Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit' voortaan de 'Vegetarische Nederlandse 
Voedsel en Waren Authoriteit' te noemen  
• Een extra V op het hoofdkantoor van de (V)NVWA te plakken, En gaat over tot de orde van 
de dag. 
Stemming: motie verworpen 

 
• Motie: stop de ‘beweging’ 

Roept het congres op om:  
Elke keer een barf te leggen wanneer het bestuur het woord 'beweging' gebruikt om solidair 
te zijn met iedereen die gewoon lid is geworden van een vereniging. En gaat over tot de orde 
van de dag.  
Toelichting  indiener: Tessel: we moeten een beweging zijn i.p.v. een vereniging 
Toelichting bestuur: Als Tessel Wijne de barf opruimt steunen we de motie. 



 
Vragen en antwoorden 1e termijn: 
• Jarno: toen ik dit las dacht ik dat ik Tessel even moest googelen en toen kwam ik uit bij 

GroenLinks Rijswijk. I rest my case. Tessel: ik ben ooit lokaal actief geweest. 
• Ahmet: wat moeten we nu eigenlijk doen, kan je het voor doen? Tessel: goed punt. 
• Willemijn: ik ben het deels met deze motie eens. Ik denk dat we niet de Jesse 

stormtroepen moeten worden. Onze ludieke aard moet blijven bestaan. Tessel: ik ben zelf 
een verenigingsvrouw, we moeten ook niet teveel op de JOVD gaan lijken. 

Stemming: motie aangenomen 
 

• Motie: Mc Donalds 
Roept Lotte op om: zichzelf kapot te schamen en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting  indiener: Noortje: We moeten Lotte straffen omdat zij Mc Donalds liet bezorgen 
via Uber. Ik wilde een scene van Game of Thrones aanhalen.  
Reactie bestuur: Lotte: ik ben vrijzinnig en soms heb ik zin in Mc Donalds en dan kan dat ook 
nog thuisbezorgd worden. Ik wil wel graag met de dames uit eten.  
 
Vragen en antwoorden 1e termijn: 
• Daniël: Juist als theoloog is het belangrijk om vergevingsgezind te zijn. Iedereen is zondig. 
• Jelle: Ik ben het ermee eens de schuld ligt bij het groot kapitaal zelf, niet bij het individu. 
• Ahmed: DWARS is een vrijzinnige partij. Ook voor salon socialisten zoals Lotte is er plaats. 
• Rogier: we moeten het goede voorbeeld geven. Zeker als het in naam of met geld van de 

vereniging gebeurt. Wat Lotte in haar eigen tijd en met haar eigen geld doet moet zij zelf 
weten.  

• Tim: Laten we blij zijn dat Lotte af en toe naar de Mc Donalds gaat. Wij vervangen ‘roep 
Lotte op het groot kapitaal met mens en macht de blijven verdedigen binnen de 
vereniging.’ Dit is een amendement.  

• Koert: Mc Donalds is verschrikkelijk maar het is wel lekker. 
• Jens: laat de keuze vrij. 
• Myrte: Ik kom Lotte een hart onder de riem steken maar ik ben wel voor public shaming.  
Stemming amendement: verworpen 
Stemming: motie aangenomen 

 
• Motie: Sims poppetje voor nieuw lid 

Roept het bestuur op om voor elk nieuw lid een eigen Sims-poppetje te maken en toe te 
voegen aan de DWARS-familie en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting indiener: Jens: ik vind het essentieel dat elk nieuw lid op een mooie manier wordt 
verwelkomt binnen onze vereniging. Ook op een manier waarop zij zich goed kunnen 
herkennen. Ze moeten zich direct welkom voelen. Het Sims spel moet dus ook verplicht 
geïnstalleerd worden na aanmelding als nieuws lid en de vereniging moet hier geld voor 
beschikbaar stellen.  
Stemming: motie verworpen 

 
• Motie: Proleten 

Roept het bestuur op om elk congres af te sluiten met het zingen van de Internationale en het 
hijsen van de rode vlag en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting indiener: Jarno: we moeten ons linkse hart laten kloppen. We zijn links en dan 
moeten we laten zien.  
Reactie bestuur: Bas: meh.  
Stemming: motie verworpen 

 
• Motie:  Feessie 

Roept het congres op om alle jarigen te feliciteren, een taart cadeau te doen en samen Happy 
Birthday te zingen en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting indiener: Willem: we hebben taart gehaald.  
Stemming: motie aangenomen 

 



• Motie: Kabinet CCS  
Roept de regering op om zichzelf onder de grond op te slaan en daarmee belachelijke 
besluitvorming te voorkomen en gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting indiener: Jarno: laten we duidelijk maken dat met het nieuwe kabinet maatregelen 
voor het klimaat niet voldoende zijn. We zijn het ermee eens dat het kabinet ook onder de 
grond gestopt te kan worden.  
 
Vragen en antwoorden 1e termijn: 
• Isabel: Technisch probleem, een brood heeft nog nooit een brood gebakken. 
• Etienne: Kunnen er onder de grond ook bussen rijden? Dit is een amendement. 
• Bram JOVD: we staan sympathiek tegenover dit voorstel, we zijn een groot voorstander 

van de doofpot. Wat voor onkruid zouden wij zijn als we al een tijdje onder de grond 
zitten?  

• Tim: de VVD’ers zijn niet het probleem, de ijsbeer is het probleem. We moeten de ijsbeer 
oproepen niet meer uit te sterven. Dit is een amendement. 

 
Reactie Jarno: onder de grond zijn wij ook duurzaam, ik neem het amendement van Etienne 
over. De ijsbeer nemen we ook over.  
Stemming:  Motie aangenomen 

 
• Motie: Invoering politiebureau 

Roept het bestuur op om heimelijk een Politbureau in te voeren, om zo onze burgers een 
gezonde dosis groene indoctrinatie voor te schotelen. 
Toelichting indiener: Jarno: Het ontbreekt in deze vereniging aan gezamenlijke kracht en er 
zijn teveel afwijkende mening.  
Stemming: motie verworpen 

 
• Motie: Sportapp DWARS 

Roept de leden van DWARS die het leuk vinden om over sport te praten op om: deze 
uitnodigingslink gebruiken om de SAD te joinen en mee te praten over sport. 
https://chat.whatsapp.com/EOgmgD5UBRbGqN2i2MCNXv 
Toelichting indiener: Rob: we hebben bij DWARS Groningen een sportapp, wil je erin, kom 
erin.  
Stemming: motie verworpen 

 
• Motie:  Blurred Lines 

De DJ's van alle toekomstige DWARS-activiteiten (en vooral congressen)... Nooit meer het 
nummer blurred lines te spelen. 
Toelichting indiener: Casey: het lied is heel seksistisch en dat hoort hier niet thuis.  
Reactie bestuur: Anne: we geven geen advies, we vinden het een slecht nummer maar er zijn 
zoveel nummers slecht.  
Stemming: motie aangenomen 

 
• Motie: Schaak als officieel DWARS spel 

Roept het DWARS-bestuur op om: 
- Het schaakspel te benoemen als officiële denksport van DWARS, 
- Met enige regelmaat een officieus schaaktoernooi tussen DWARS-ers te organiseren 
En gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting indiener Daniël: Ik hou gewoon heel erg van schaken en dit is gewoon het ding. 
Over het algemeen vind ik het een goed plan. DWARS past bij schaken en schaken past bij 
DWARS.  
 
Vragen en antwoorden 1e termijn: 
• Etienne: als internationaal schaakmeester moest ik toch even naar voren lopen. Mijn punt is 

dat schaken best saai is en DWARS niet.  
Stemming: motie verworpen 

 



• Motie: Spion voor democratie 
Roept het bestuur op om ieder jaar per loting één lid te benoemen tot 'Spion voor de 
Democratie' van DWARS. Deze persoon wordt ingeschreven bij de JFVD op kosten van 
DWARS. En gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting indiener: Daan: spin moet spion zijn. 
Reactie bestuur: Rosanne: dit willen wij een lid van DWARS niet aan doen.  
Stemming: motie aangenomen 

 
• Motie: Printvriendelijke congresstukken 

Roept het bestuur op om naast het verspreiden van de congresstukken in de huidige vorm ook 

een printvriendelijke versie van de congresstukken beschikbaar te maken (als PDF). 

Als voorbeeld zou de huidige congresreader printvriendelijker worden gemaakt door de kop- 

en voettekst weg te halen, koppen te verkleinen, afbeeldingen te verwijderen en witruimte te 

minimaliseren. 

Toelichting indiener: Remi. Ik lees graag de congresstukken en wil dit graag in bed doen. 

Maar het valt mij vaak tegen dat het niet print-vriendlelijk is. Kan er ook een printvriendelijke 

versie komen?  

Reactie bestuur: Lotte: wij zijn sowieso tegen printen, dus we willen deze motie niet overnemen.  

Stemming:  motie aangenomen 

• Motie: Privacy vriendelijke website 
Roept het Landelijk Bestuur op om op websites van DWARS geen externe onderdelen te 
gebruiken die bezoekers ongewenst volgen. 
Toelichting indiener: Rogier: op dwars.org wordt verwezen naar google en twitter. Als je de 
site bezoekt kunnen anderen dit zien en dit is niet goed voor privacy. Er moet een alternatief 
komen. Deze alternatieven zijn  beschikbaar. 
Reactie bestuur: Sigrid: ik denk dat het niet mogelijk om dit technisch te fiksten. Wij ontraden 
deze motie.  
Stemming: motie aangenomen 

 
• Motie: Naast voor en tegen de mogelijkheid om D66 te stemmen.  

Roept het bestuur op om een derde optie toe te voegen bij stemmingen: voor, tegen en D66. 
Stemming: motie aangenomen 
 

• Motie: Ananas voor alles 

Het bestuur op om de vrijheid van ananas op pizza’s te garanderen,  

Stemming: motie verworpen 

• Motie:  Hawaï is een staat, geen pizza 

Pizza's met fruit erop (behalve tomaat) niet gedeclareerd morgen worden binnen DWARS.    

Stemming: motie verworpen 

• Motie: Verenigingslied 
Roept het bestuur op om een verenigingslied te laten schrijven, bij voorkeur wordt dit lied 
geschreven door de recent geformeerde groep 'bestuursleden with attitude'  
Reactie bestuur: Bas: we hebben als tig liederen, er is een map op onze bestuurskamer, kom 
vooral eens kijken en zingen.  
Vragen en antwoorden 1e termijn: 
• Tessel: Iris en ik kunnen geen liedjes schrijven, dus ik wil het ontraden. 
Stemming: motie verworpen 

 
• Motie: Mega Mega 

Het congres af te sluiten met het Europese Volkslied 'Ode an die Freude'  
Toelichting indiener: Ahmet: Te internationaal, make you great again. We zijn eurofielen en 
we houden van Europa. 
Reactie bestuur: Bas: Het bestuur ontraadt deze motie. We moeten bijna eurofiel zijn, niet echt 



eurofiel.  
Stemming:  motie verworpen 

 
• Motie:  Opwarming van de congreslocatie tegen gaan 

Roept het congres op om: het raam te openen en de verwarming uit te doen en gaat over tot 
de orde van de dag.  
Toelichting indiener: Ben: ik trek deze motie graag in.  
 

• Motie:  Google is not our friend 
Roept het bestuur op om: het genoemde document te verwijderen en maatregelen te treffen 
zodat in het vervolg privacygevoelige informatie van onze leden niet meer gedeeld wordt met 
Google.  
Stemming: aangenomen 

 

• Motie:  Actie Actcie 
Roept het bestuur op om:  
een nieuwe commissie op te richten die de inhoudelijke commissies ondersteunt bij het houden 
van acties en de mogelijkheid heeft zelf acties op te zetten. Daarbij valt o.a. te denken aan 
kleine straatacties maar ook de Womens March, Code Rood, Climate March, March for 
science, protesten op het Malieveld en revoluties. En gaat over tot de orde van de dag.   
Reactie bestuur: Anne: we hebben kortgeleden het actieorgaan opgeheven. We willen de lijn 
aanhouden dat de inhoudelijke commissies zich met de campagne gaan bezighouden. Er is niet 
genoeg animo voor een actieorgaan. We willen dit dus niet oprichten.  
Stemming: motie verworpen 

 
• Motie:  Tijdig beschikbaar maken promotiemateriaal 

Roept het bestuur op om helder beleid te voeren rondom het verstrekken van 
promotiemateriaal aan afdelingen, zodat er genoeg promotiemateriaal beschikbaar is voor 
afdelingen op cruciale momenten.  
Stemming: motie aangenomen 

 
• Motie: Taalfouten 

DWARS-besturen de Nederlandse taal op een correcte wijze te gebruiken.  
Stemming: motie aangenomen 

 
• Motie:  Eigen rekening voor afdelingen 

Roept het bestuur op om: voor het begin van het nieuwe boekjaar met een oplossing voor deze 
problemen te komen die ten minste voorziet in de behoefte aan een eigen rekening van 
DWARS Groningen en gaat over tot de orde van de dag  
Toelichting indiener: voorzitter DWARS Groningen. We willen een eigen rekening. Er is te 
weinig actie en te weinig onderzoek. Er is heel veel budget dus we kunnen best een eigen 
rekening betalen. We willen meer actie in het proces tot oprichting hiervan.  
Reactie bestuur: Aafke: in de motie staat dat zij dit gerealiseerd willen voor het begin van het 
nieuwe boekjaar. Ik ben er mee bezig maar zo snel gaat het niet lukken. Ook moeten we het 
kunnen blijven verantwoorden naar de accountants.  
Stemming: motie verworpen 

 
• Motie:  Zondag Brakdag 

Roept het congres op zondagochtend niet eerder aan te vangen beginnen dan 12:00 lokale 
tijd.  
Stemming: motie verworpen 

 
• Motie: Red onze wieg 

Roept alle DWARS’ers op om komende zomer het gebouw te bezetten. En gaat over tot de 
orde van de dag. 
Toelichting indiener: DWARS Amsterdam: DWARS is opgericht  in ‘het gespuis’, dat gaat nu 
opgeheven worden. Het wordt nu overgenomen door het groot kapitaal. We moeten ons 
hiertegen verzetten.  



Reactie bestuur:  Bas: in het Huishoudelijk Regelement staat dat er geen onwettige acties 
mogen plaatsvinden, we steunen de gedachten, het is de wieg van DWARS. We kunnen kijken 
naar de wettelijke mogelijkheden.  
Max: DWARS Amsterdam, kunnen jullie hier mee leven? 
DWARS Amsterdam: Ja, maar ik wil deze toch in stemming brengen.  
Stemming: verworpen 

 
• Motie: Jij, ik wij en DWARS 

Roept het huidige landelijke bestuur op om een team samen te stellen om een DWARS-lied te 
schrijven, waarna het bestuur zelf het lied dient op te nemen en op een geschikt moment te 
zingen voor de leden. En gaat over tot de orde van de dag. 
Toelichting indiener: DWARS Amsterdam: Paul: dit gaat weer over muziek maar het is heel 
serieus. Het issue van identiteit en of wij wel genoeg identiteit hebben als DWARS.  
Reactie bestuur: Bas: wij zijn ook heel serieus over het ontraden. Er zijn al genoeg liederen. 
We moeten hier niet teveel aandacht aan geven.  
Stemming: motie verworpen 

 
FYEG 

 
Rosanne: we zijn lid van een Europese organisatie, de FYEG, en we mogen de GA organiseren, dit 
vinden we erg leuk. Hierover was ook een workshop. We hebben vandaag ook een gast, Suzanne. Zij 
is van bestuur van de FYEG. Zij zal jullie in het Engels toespreken.  
 

Moties (vervolg) 
 

• Motie: DWARS kom uit je bubbel 
Roept alle leden van DWARS om:  
Na te denken waarom er een gebrek aan diversiteit is, zowel op lokaal en landelijk niveau, en 
wat er veranderd kan worden. 
Zich actief in te zetten om de diversiteit binnen DWARS te vergroten door o.a. Te focussen op 
doelgroepen buiten de hoogopgeleide grachtengrordelbubbel bijvoorbeeld om mbo-scholen.  
Het oprichten van een evaluatiecommissie of werkgroep diversiteit om het diversiteitsprobleem 
aan te pakken. En gaat over tot de orde van de dag 
 
Toelichting indiener: Ben: Kijk om je heen, hoeveel mensen zie jij die bang zijn. We zijn een 
stelletje grachtengordelsocialisten. Het is een hardnekkig probleem. 
Reactie bestuur: Anne: we willen deze motie ontraden. Het is belangrijk dat we diversiteit 
integraal invoeren in ons bestuur. De ZoekCie is hier ook mee bezig. Zo’n clubje gaat meer 
praten dan dingen doen.  
Stemming: motie verworpen 
 

• Motie: Het wordt wel heel erg zo langzamerhand 
Roept het congres op pm vaker een trui te dragen of anders "full-jesse" te gaan met een open 
witte blouse met opgestroopte mouwen. En gaat over op de orde van de dag 
Toelichting indiener: Siebren: we dragen inderdaad geen pak meer, dat is taboe. Maar we 
zijn ook geen aandeelhoudersvergadering. We hebben een imago hoog te houden. Je mag 
aan wat je wilt.  
Reactie bestuur: Bas: De dagvoorzitter ondersteunt de motie en het bestuur wil dit ook doen. 
Ik geef alvast het goede voorbeeld.  
 
Vragen en antwoorden 1e termijn: 
• Soem: DWARS is een open vereniging dus iedereen moet kunnen dragen wat hij of zij wil. 

Ik wil dus oproepen om tegen te stemmen want iedereen moet aantrekken wat hij of zij wil.  
Stemming: motie aangenomen 
 

• Motie: Motie van treurnis 
Spreekt haar treurnis uit over het gevoerde beleid tegen dwarse DWARSers door het bestuur. 



Toelichting indiener: Emma B: Femke vraagt mij dit te verdedigen. Het gaat om een kwestie 
die een paar maanden geleden plaats vond. Femke deed een oproep in de algemene 
DWARS facebook groep om de discussie over de sleepwet op gang te brengen. Hier was 
geen reactie van het bestuur. Het bestuur heeft dit bericht aangepast maar dit vond Femke 
niet goed. Femke heeft een nieuwe tekst geschreven, meer provocerend. Dit is niet geplaatst 
door het bestuur. Facebook is het belangrijkste platform en het is onwenselijk dat het bestuur 
hier kan kiezen berichten niet te plaatsen.  
Reactie bestuur: Bas: Het ging om twee posts die getracht zijn te plaatsen. De eerste bleef te 
lang liggen, de tweede was een poll (en hier was toen al door het bestuur al een mening over 
ingenomen) het leek ons geen goed idee om volgens een soort van referendum te gaan 
stemmen hierover. We zijn in gesprek te gaan met Femke en we wilden het poll element 
weghalen en het bericht alsnog plaatsen. Hier is Femke niet op in gegaan.  
 
Vragen en antwoorden 1e termijn: 
1. Rogier: vraag aan het bestuur: je zegt dat hier al een mening over ingenomen was. Is hier 

nog sprake van democratie?  
Bas: we willen wel discussie toestaan, juist, dat doen we hier op het congres. We hebben 
aangeboden het alsnog te plaatsen maar dan zonder poll. Hier ging Femke niet op in.  

2. Ahmet: zoals Femke aangeeft duurde het te lang voor er een antwoord kwam op haar 
eerste post, wat was hier de reden van?  
Bas: soms duurt dit gewoon lang, meldingen komen niet altijd meteen door. We proberen 
hier scherp op te zijn.  

3. Myrte: er wordt gezegd dat de facebookgroep is het belangrijkste punt om te discussiëren 
maar dat is OverDWARS. Facebook is voor infovoorziening. 

4. Robert P: Er is discussie hierover. Wat hebben jullie gedaan om dit onderwerp op een 
andere manier debat over te voeren intern.  
Bas: We hebben dit besproken of we binnen het politiek programma konden handelen 
maar het bestuur heeft besloten dit niet te gaan doen. We wilden niet nog een hele 
discussie opstarten. Hier is het congres voor. 

5. Tim: ik vind het geen stijl om zo’n casus geval te bespreken op zo’n congres. Ook wil ik 
zeggen dat je goed moet kijken waar je een platform aanbiedt.  Ook de OverDWARS is 
niet het beste medium, dat is het congres.  
Bas: ik ben het met je eens, maar we staan nu hier.  
Stemming: motie verworpen 
 

• Motie: Geen stemming per acclamatie over begroting 
Roept het DWARS-bestuur op om een HR-wijziging voor het volgende congres voor te 
bereiden die het uitsluit te stemmen per acclimatie over de begroting. 
Toelichting indiener: Paula: gister is de begroting per acclamatie goedgekeurd. Het gaat om 
veel geld. We willen hier een HR wijziging voor doorvoeren. Ik wil graag weten hoe het bij 
andere PJO’s is geregeld.  
Reactie bestuur: Bas: We ontraden dit, het staat iedereen vrij een punt van orde te maken als 
er gestemd gaat worden. Er is een mogelijkheid om anders te stemmen. Je kan ook zelf een HR 
wijziging indienen.  
 
Vragen en antwoorden 1e termijn: 
• Wouter U: het is bij acclamatie en niet per acclimatie. 
Reactie Paula: het gaat niet of je het wel of niet kunt aanvragen maar om de serieusheid van 
de zaak. Is het bestuur wel bereid mij en andere indieners mij van info te voorzien van andere 
PJO’s. 
Reactie bestuur: Bas: je kan de HR van andere PJO’s ook terugvinden op de sites, je bent vrij 
om dit uit te gaat pluizen.  
Stemming: motie verworpen 
 

• Motie: DWARS lied 
Roept het bestuur op om: Het DWARS lied van de Groningse afdeling te erkennen als officieel 
DWARS lied. 
Toelichting indiener: DWARS Groningen: deze motie wordt ingetrokken.  



 
• Motie: Binding en activering van jongeren leden 

Roept het congres het bestuur op de lokale afdelingen actief te ondersteunen (bijvoorbeeld in 
uitwisseling van ideeën) en te stimuleren in werving van jongere leden en hen in Dwars-
activiteiten te betrekken.  
Toelichting indiener: Miki: wie zit nog op de middelbare school. Nog best veel. Het kan 
natuurlijk altijd meer. De jongeren van de middelbare school zijn natuurlijk de toekomst van 
DWARS. Zij kunnen nog niet stemmen dus kunnen alleen invloed uitoefenen via deze weg. 
Lokaal kan het bestuur de afdelingen beter ondersteunen als het hier om gaat.  
Stemming: motie aangenomen 
 

• Motie: Fruit op pizza moet gewon kunnen 
Het bestuur op de motie van Snijders en co te ontraden en de keuzevrijheid van de 
pizzaliefhebbers in stand te houden.  
Toelichting indiener: Jens ik trek de motie in 
 

• Motie: Gratis stemrecht 
Roept op om: De mogelijkheid te onderzoeken om het mogelijk te maken voor leden om in het 
vervolg niet extra te betalen om stemrecht uit te oefenen mits zij er voor kiezen om niet gebruik 
te maken van de aangeboden culinaire voorzieningen en slaapplek en lunch worden derhalve 
losgekoppeld van de entree van een congres.  
Toelichting indiener: er is geen indiener 
Reactie bestuur: Bas: we gaan de mogelijkheid onderzoeken 
Stemming: motie aangenomen 

 
 
Hiermee komt een einde aan de moties.  
 
We gaan de snotneus van het congres verkiezen. Het presidium heeft Jens Bosman verkozen. 
 
Jens: ik wil jullie hartelijk bedanken voor deze prijs.  
 
Max sluit het congres.  
 


