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Voor je ligt de krant voor de tussentijdse algemene afdelingsvergadering op 21 april. 

In deze krant vind je belangrijke informatie die je nodig hebt tijdens deze 

afdelingsvergadering. Op deze vergadering worden twee hoofdonderwerpen 

besproken: een tweetal wijzigingsvoorstellen voor bestuursfuncties in het 

afdelingsreglement en de benoeming van de op te richten Adviescommissie. Omdat 

het voor beide onderdelen fijn of zelfs noodzakelijk is dat deze voor de zomer-aav 

geregeld zijn, heeft het bestuur de tussentijdse aav bijeengeroepen. 

Door corona zal deze algemene afdelingsvergadering online zijn. 

Hoogstwaarschijnlijk zal dit via Zoom gaan. Je hebt het recht om bezwaar te maken 

op het aanmeldformulier. Het bestuur probeert dan een werkend alternatief te 

vinden. In de aanloop van de vergadering ontvang je een link en uitleg. 

Tijdens de algemene afdelingsvergadering is Noah Benjamins de dagvoorzitter. Hij 

zorgt ervoor dat de algemene afdelingsvergadering goed verloopt. Omdat dit een 

tussentijdse aav is, zullen een aantal dingen anders gaan dan op een normale aav. Zo 

zijn vaste onderdelen als verantwoordingen of het vaststellen van de notulen geen 

onderdeel van de agenda. 

Mocht je een aantal dingen willen bespreken die niet op de agenda staan, kun je dit 

invullen op het aanmeldformulier. Hou er wel rekening mee dat deze aav kort is en 

dat er in juni een zomer-aav aankomt. 

We willen je er verder graag op wijzen dat we een DWARS-gedragscode hebben: 

https://dwars.org/wp-content/uploads/2021/01/DWARS-Gedragscode-per-2020-

12-12.pdf. Zo houden we het gezellig en prettig voor iedereen. 

Als je vragen hebt over de algemene afdelingsvergadering of andere zaken, voel je 

vrij een mailtje te sturen naar mij. Dit kan op secretaris.amsterdam@dwars.org. 

https://dwars.org/wp-content/uploads/2021/01/DWARS-Gedragscode-per-2020-12-12.pdf
https://dwars.org/wp-content/uploads/2021/01/DWARS-Gedragscode-per-2020-12-12.pdf
mailto:secretaris.amsterdam@dwars.org
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Namens het hele bestuur hoop ik dat je een fijne algemene afdelingsvergadering 

meemaakt. 

Liefs, 

Frank Lemmers 

Secretaris DWARS Amsterdam 
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Wanneer Wat Wie 

19.30 1. Opening en korte uitleg aav Noah en Frank 

19.35 2. Vaststellen agenda Noah 

19.37 3. Mededelingen 

• Stemrecht verlenen lid 

(wanneer dat van toepassing is) 

• Uitleg stemmen via polls 

• Uitleg vragen stellen op aav 

Noah en Frank 

19.40 4. Wijzigingsvoorstellen 

afdelingsreglement 

• Toelichting bestuur/indieners 

• Ruimte voor vragen 

• Stemming 

Kiete (namens 

bestuur)/indieners 

20.00 5. Voordracht Adviescommissie 

• Toelichting Zoekcommissie 

• Ruimte voor vragen 

• Stemming 

Zoekcommissie en 

kandidaten 

20.20 6. Moties Indieners 

20.25 7. Wat verder ter tafel komt  

20.27 8. Rondvraag Iedereen 

20.30 9. Afsluiting en overgang naar 

interesseavond functies 

Noah en Kiete 
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Je kunt amendementen op onderstaande wijzigingsvoorstellen indienen. Dit kan op 

de algemene afdelingsvergadering zelf. Ook kun je zelf wijzigingsvoorstellen 

indienen. Omdat de zomer-aav in juni is en deze aav kort de tijd heeft, willen we je 

vragen hiermee spaarzaam te zijn. 

Indiener(s): Het afdelingsbestuur  

Voorstel voor: Afdelingsreglement  

Waar: Hoofdstuk 3, artikel 25, lid f 

Voorstel tot: Wijzigen 

Oude tekst: 

Het bestuurslid Activiteiten bewaakt de voortgang en jaarplanning van de 

activiteiten die georganiseerd worden door het bestuur van DWARS Amsterdam.  

Nieuwe tekst: 

[Vervalt onder verlettering van opvolgende onderdelen] 

Toelichting: 

• De functie bestuurslid Activiteiten is een functie die het hele bestuur 

gezamenlijk zou moeten uitoefenen; 

• De voorzitter heeft of zou ook een grote rol in het opstellen van het jaarplan 

en het verloop van activiteiten moeten hebben; 

• Zo kan er plek ingenomen worden voor (andere) belangrijkere functies; 

• Het afgelopen halfjaar is ook goed, al dan niet beter, verlopen zonder deze 

functie. 
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Indiener(s): Het afdelingsbestuur  

Voorstel voor: Afdelingsreglement  

Waar: Hoofdstuk 3, artikel 25 

Voorstel tot: Toevoegen  

Oude tekst: n.v.t. 

Nieuwe tekst: 

[Nieuw lid, in te voegen aan het eind van het artikel] 

Het bestuurslid Internationaal is verantwoordelijk voor de internationalisering van 

de afdeling en de samenwerking met andere PJO’s in het buitenland. Het 

bestuurslid is eindverantwoordelijk voor de Internationaalcommissie. 

Toelichting:  

• Het bestuurslid Internationaal is een significante portefeuille met betrekking 

tot het contacteren van en de samenwerking tussen onze afdeling en andere 

regionale PJO’s in andere landen, het betrekken van internationale leden en 

de vertaling van onze websitepagina’s; 

• De portefeuille van de secretaris en voorzitter zijn al erg druk en blijven 

drukker worden. Hierdoor wordt er minder aandacht aan de 

bovengenoemde aspecten besteed; 

• Vroeger viel deze functie indirect onder de portefeuille van de secretaris en 

voorzitter, maar doordat internationalisering en de samenwerking met 

andere PJO’s in andere landen vooral in de afdeling DWARS Amsterdam een 

belangrijk aspect is, zou dit een aparte functie moeten zijn; 
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• Mensen uit het buitenland, die (overwegen) in Nederland (te) gaan 

inburgeren, zullen zich door deze functie welkom en vertegenwoordigd 

voelen. 

De voordracht voor de Adviescommissie wordt later bekendgemaakt. Meer 

informatie over de vacature van de Adviescommissie vind je op de website: 

https://dwars.org/amsterdam/vacatures/adviescommissie/. 

  

https://dwars.org/amsterdam/vacatures/adviescommissie/
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Je kunt tot op de algemene afdelingsvergadering zelf moties indienen. Dit kan via 

de website: https://dwars.org/amsterdam/moties/. 

Op dit moment zijn er geen moties ingediend. 

https://dwars.org/amsterdam/moties/

