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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 

19.55 5. Wijzingsvoorstellen en vertaling 

afdelingshandvest 

Kiete/Srish (namens 

bestuur) 

20.10 6. Voordracht Adviescommissie 

• Toelichting Zoekcommissie 

• Ruimte voor vragen 

• Stemming 

Zoekcommissie en 

kandidaten 

20.20 7. Moties Indieners 

20.25 8. Wat verder ter tafel komt  

20.27 9. Rondvraag Iedereen 

20.30 10. 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.  
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Over de wijzigingsvoorstellen met nummer ‘1’ wordt tegelijkertijd in één geheel 

gestemd in een zogenaamde ‘blokstemming’. Bij bezwaar kan een wijzigingsvoorstel 

apart behandeld worden. Ook amendementen op deze wijzigingsvoorstellen zijn 

mogelijk tijdens de aav zelf. 

 

Indiener(s): Kiete Schmitt en Srishagon Abraham 

Waar: titel 

Voorstel tot: Wijzigen 

Oude tekst: 

Nieuwe tekst:  

Toelichting: 

• De drie hoofdthema’s waar DWARS zich mee bezig houdt zijn groen, rood en 

paars. Door dit niet in de titel op te nemen, lijkt het alsof dat een minder 

belangrijk onderwerp binnen DWARS (en onze afdeling) is.  

Indiener(s): Kiete Schmitt en Srishagon Abraham 

Waar: Missie en Speerpunten 

Voorstel tot: Wijzigen 

Oude tekst:  
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Missie 

2. DWARS Amsterdam biedt een platform voor jongeren om 

Speerpunten 

3. DWARS Amsterdam moedigt activiteit buiten Amsterdam, in Noord-Holland 

en Flevoland, aan en faciliteert dit, wanneer daar behoefte aan is, bijvoorbeeld 

via regiogroepen.  

Nieuwe tekst:  

Missie 

2. DWARS Amsterdam biedt een platform voor jongeren om: 

Speerpunten 

3. DWARS Amsterdam moedigt activiteit buiten Amsterdam, in Noord-Holland 

en Flevoland, aan en faciliteert dit wanneer daar behoefte aan is, bijvoorbeeld 

via regiogroepen.  

Toelichting: 

• Volgens de juiste interpunctie binnen de Nederlandse taal hoort er bij een zin 

die halverwege verder gaat in een opsomming van die zin een dubbele punt. 

• Volgens de regels van de Nederlandse interpunctie hoort er geen komma na 

‘dit’, aangezien het gedeelte tussen de komma’s onmisbaar is en wij met deze 

zin dus aan willen geven dat wij alleen hulp buiten Amsterdam aanbieden als 

daar behoefte aan is.  

Indiener(s): Kiete Schmitt en Srishagon Abraham 

Waar: Speerpunten 

Voorstel tot: Wijzigen 

Oude tekst: 
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4. DWARS Amsterdam blijft haar activistische roots eren en zal activisme binnen 

de afdeling actief stimuleren. 

Nieuwe tekst:  

4. DWARS Amsterdam blijft haar activistische roots eren en zal activisme binnen 

de afdeling actief stimuleren. 

Toelichting: 

• Volgens het Van Dale woordenboek en de Woordenlijst Nederlandse Taal van 

de Nederlandse Taalunie is het woord ‘roots’ opgenomen in ons woordenboek 

en wordt het figuurlijk gebruikt, vandaar dat wij het niet nodig vinden om 

‘roots’ cursief gedrukt op te schrijven. 

Indiener(s): Srishagon Abraham en Kiete Schmitt 

Voorstel voor: Afdelingshandvest 

Waar: Speerpunten 

Voorstel tot: Toevoegen 

Oude tekst: n.v.t. 

Nieuwe tekst: 

11. DWARS Amsterdam streeft naar een zo inclusief, veilig, toegankelijk en 

comfortabel mogelijke sfeer voor alle leden met een variëteit aan 

geaardheden en genderidentiteiten, leden van kleur, leden met een beperking 

en leden van verschillende culturen en achtergronden die hiervandaan of 

buiten Nederland komen, onder andere door het naleven van onze 

gedragscode. 

Toelichting: 
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• De inclusiviteit en de gesteldheid van onze leden moeten altijd een prioriteit 

zijn binnen onze afdeling. 

• Het bestuur speelt een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat ieder lid zich 

veilig voelt binnen alle mogelijke communicatiekanalen waar DWARS 

Amsterdam gebruik van maakt en heeft de verantwoordelijkheid om binnen 

deze kanalen de gedragscode, waar een inclusieve sfeer toe behoort, te 

handhaven. 

Indiener(s): Srishagon Abraham en Kiete Schmitt 

Voorstel voor: Afdelingshandvest 

Waar: Speerpunten 

Voorstel tot: Toevoegen 

Oude tekst: n.v.t. 

Nieuwe tekst:  

12. DWARS Amsterdam verbreedt haar focus op het binden en werven van 

jongeren bij wie Nederlands niet de moedertaal is, met name op jongeren die 

uit het buitenland komen en doet haar best om een inclusief en toegankelijke 

sfeer voor hen te maken, onder andere door de website en belangrijke 

documenten in het Engels beschikbaar te stellen en het bestuurslid 

Internationaal als contactpersoon voor hen te laten fungeren. 

Toelichting: 

• Aangezien Amsterdam een erg diverse stad is met veel internationale 

jongeren en jongeren bij wie Nederlands niet de moedertaal is, is het 

belangrijk dat ze ook een stem hebben binnen de (regionale) politiek. 
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• Bovendien zijn onze grootste groene, rode en paarse idealen idealen die voor 

alle mensen gelden. 

• Vooral nu dat we een bestuurslid Internationaal als vaste functie hebben 

vastgesteld, is het waardevol om dit als speerpunt te zetten zodat deze 

jongeren ook een stem krijgen en deel uitmaken van onze groene en linkse 

bewegingen.  
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1. DWARS Amsterdam gives (GroenLinks) Youth from North Holland and 
Flevoland a voice in politics, particulalrly in regional politics, both within and 
outside GroenLinks, and both within and outside political institutions. 
 

2. DWARS Amsterdam offers a platform for young people to: 
a. become acquainted with politics in an accessible way and to develop 

politically and socially, with emphasis on the green, social and liberal 
standpoints of DWARS; 

b. to promote social interaction between young people with shared ideals. 
  

1. DWARS Amsterdam is critical of (local) political themes based on our DWARS 
ideals, via (written) media or activism. 
 

2. DWARS Amsterdam organises high-quality and inclusive activities for 
members, in which not only the green, red, and purple themes and the 
political/parliamentary and extra-parliamentary themes are alternated, but also 
the form (listening and doing) of activities. 
 

3. DWARS Amsterdam encourages activity outside of Amsterdam, in North 
Holland and Flevoland, and facilitates this when needed, for example via 
regional groups. 
 

4. DWARS Amsterdam continues to honour its activist roots and will actively 
stimulate activism within the chapter. 
 

5. DWARS Amsterdam actively carries out policy on member retention and 
recruitment, in which diversity and inclusivity are important foundations. 
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6. DWARS Amsterdam strives to fill each position with a unique member and to 

actively encourage members to actively contribute to the organisation of the 
chapter. 
 

7. DWARS Amsterdam campaigns strongly for GroenLinks during elections, with 
an emphasis on issues concerning youth, electing young representatives and 
getting young people to the polls. 
 

8. DWARS Amsterdam has a transparent board and actively encourages members 
to participate in open meetings. 
 

9. DWARS Amsterdam pays special attention to the professionalism of the 
chapter, in particular regarding communication to members. 
 

10. DWARS Amsterdam strives for collaboration with other social or political youth 
organizations, other DWARS chapters and DWARS committees. 
 

11. DWARS Amsterdam strives for as much sustainability, among other things by 
only purchasing vegan products, preventing food waste and not using 
disposable plastic. 
 

12. DWARS Amsterdam strives for an atmosphere that is as inclusive, safe, 
accessible and comfortable as possible for all members from a variety of 
orientations and gender identities, members of colour, members with 
disabilities and members of different cultures and backgrounds who come from 
here or outside the Netherlands, by among other things complying with our 
code of conduct. 
 

13. DWARS Amsterdam broadens its focus on retention and recruitment of youth 
for whom Dutch is not their native language, especially young people who 
come from abroad, and tries its best to create an inclusive and accessible 
atmosphere for them, among other things through the availability of the 
website and important documents in English and having the board member of 
International Affairs function as a liaison for them.  
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De Zoekcommissie draagt deze kandidaten voor, voor de op te richten 

Adviescommissie. Meer informatie over de werkzaamheden van de Adviescommissie 

vind je op de website: https://dwars.org/amsterdam/vacatures/adviescommissie/. 

• Juliette Porienski 

• Noah Benjamins 

• Sabine Scharwachter 

• Simon Langeveld  

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


 

DWARS Amsterdam | Aav-krant (Versie 3) | Tussentijdse aav | 21 april 2021

Je kunt tot op de algemene afdelingsvergadering zelf moties indienen. Dit kan via 

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

Indiener(s): Kiete Schmitt en Srishagon Abraham  

De tussentijdse algemene afdelingsvergadering van DWARS Amsterdam, bijeen op 

21 april 2021, 

Constaterende dat: 

• Artikel 11 van het handvest alleen over een bepaalde vorm van duurzaamheid 

gaat;  

• DWARS ook voor verantwoorde en ethische productie staat;  

• Veganistische producten niet per definitie duurzaam en ethisch zijn;  

Overwegende dat: 

• We ervoor willen zorgen dat we doen wat we zeggen en we zeggen wat we 

doen;  

• We streven naar een zo duurzaam en ethisch mogelijke vereniging, als je het 

politiek programma en onze idealen bekijkt;  

Roept de afdeling op te onderzoeken of er ook ruimte voor budget is om zo veel 

mogelijk producten met ethisch verantwoorde keurmerken te kopen en om te 

onderzoeken of dit vervolgens in het afdelingshandvest onder artikel 11 opgenomen 

kan worden.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Advies (Mohammed): Overnemen.  

https://dwars.org/amsterdam/moties/
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Indiener(s): Srishagon Abraham en Kiete Schmitt 

De tussentijdse algemene afdelingsvergadering van DWARS Amsterdam, bijeen op 

21 april 2021, 

Constaterende dat: 

• DWARS een verwelkomende en veilige plek voor iedereen wil zijn;  

• DWARS sinds het afgelopen jaar een Internationaalcommissie aangenomen 

heeft; 

• DWARS sinds het afgelopen jaar een aantal internationale leden bij de afdeling 

gekregen heeft;  

Overwegende dat: 

• De bestanden zoals het afdelingsreglement en het afdelingshandvest 

belangrijke informatie voor (nieuwe) leden bevatten;  

• De bestanden zoals het afdelingsreglement en het afdelingshandvest voor 

internationale leden niet leesbaar zijn, tenzij zij deze actief zelf gaan vertalen;  

Roept de afdeling op de Engelse versie van het afdelingshandvest en het 

Afdelingsreglement op te nemen binnen de algemene documenten.  

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

Advies (Frank): Overnemen.  
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Indiener(s): Srishagon Abraham en Kiete Schmitt 

De tussentijdse algemene afdelingsvergadering van DWARS Amsterdam, bijeen op 

21 april 2021, 

Constaterende dat: 

• We een nieuwe functie in het afdelingsreglement opgenomen hebben, 

namelijk het bestuurslid Internationaal 

• Er geen regels zijn rondom het vertalen van content en documenten van 

DWARS Amsterdam;  

Overwegende dat: 

• Regels ervoor zorgen dat het bestuurslid een richtlijn heeft rondom het 

vertalen van content van DWARS Amsterdam;  

• Er regels moeten zijn over het invoeren en aannemen van Engelse 

documenten;  

Roept de afdeling op een hoofdstuk toe te voegen aan het afdelingsreglement onder 

het mom van vertalingen van content en documenten naar het Engels.  

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Advies (Frank): Overnemen, maar wel met de opmerking dat een bestuurslid 

Internationaal geen technische kennis over reglementen hoeft te hebben. De 

secretaris heeft hier ook een rol bij. 


