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Voor je ligt de krant voor de algemene afdelingsvergadering op 30 juni. In deze krant 
vind je belangrijke stukken die je nodig hebt tijdens deze afdelingsvergadering. Op 
deze vergadering worden belangrijke dingen besproken. Denk bijvoorbeeld aan hoe 
het gaat in de afdeling, toekomstplannen en geldzaken. Als lid van de afdeling heb jij 
daar ook een zegje in. Nog belangrijker is dat er deze algemene afdelingsvergadering 
verkiezingen voor het nieuwe bestuur en de commissies zijn. 
 
Door corona zal deze algemene afdelingsvergadering deze keer hybride zijn. Dit 
betekent dat de kandidaten van het bestuur en het presidium bij elkaar op 1,5 meter 
afstand zijn en de rest van de leden online mee kan kijken en praten. Het zal 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 zijn Maddy Vangangelt de dagvoorzitter 
en Noah Benjamins de notulist. Zij zorgen ervoor dat de algemene 
afdelingsvergadering goed verloopt en dat wat besproken en besloten wordt 
genoteerd is. 
 
We willen je er graag op wijzen dat we een DWARS-gedragscode hebben: 
https://dwars.org/documenten/. 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 (Frank). Dit kan op secretaris.amsterdam@dwars.org. 
 
Namens het hele bestuur hoop ik dat je een fijne algemene afdelingsvergadering 
meemaakt. 
 
Liefs, 
Frank Lemmers 
Secretaris 
 
Ook namens: 
Kiete Schmitt 
Voorzitter  

mailto:secretaris.amsterdam@dwars.org
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Wanneer Wat Wie 
19.00 1. Korte inloop en opening aav 

• Stemrecht verlenen (wanneer 
nodig) 

• Presidium instemmen: Maddy 
en Noah 

• Stemtelcommissie voor 
verkiezingen instemmen: 
Martijn 

Frank en Maddy 

19.05 2. Mededelingen 
• Uitleg vragen stellen op aav 
• Uitleg Inkesta 

Maddy en Martijn 

19.08 3. Vaststellen agenda Maddy 
19.09 4. Vaststellen notulen 

• Zomer-aav en tussentijdse aav 
Maddy 

19.10 5. Verantwoording bestuur 
• Mondelinge verantwoording en 

antwoord op ingestuurde 
vragen 

• Mondelinge vragen 
• Mondeling antwoord 

Algemeen (Kiete) en per 
bestuurslid 

19.40 6. Organisatorisch 
• Verantwoordingen vaste 

commissies 
• Actiecommissie, 

Cultuurcommissie, 
Diversiteitscommissie, 
Internationaalcommissie 
en commissie Lokale 
Politiek (afzonderlijk) 

• Verantwoording en 
toekomstplan 
Campagnecommissie (Margo) 

• Verantwoording regiogroepen 
(Huayro) 

• Verantwoording 
Adviescommissie 

• Verantwoording 
Zoekcommissie 

Commissievoorzitters, 
verantwoordelijke bestuursleden, 
vertegenwoordiging (bij 
Adviescommissie en 
Zoekcommissie) 
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20.00 7. Financiën 
• Verantwoording Kascommissie 
• Verantwoording 

penningmeester over tweede 
helft bestuursjaar 

Vertegenwoordiging 
Kascommissie en Mohammed 

20.15 8.  Voordracht Kascommissie en 
Zoekcommissie 

Maddy 

20.20 9. Verkiezingen bestuur en 
commissievoorzitters 

• Korte toelichting orde 
• Voorstellen en vragen 

beantwoorden door 
bestuurskandidaten 

• Voorstellen en vragen 
beantwoorden door kandidaten 
commissievoorzitters 

Maddy en kandidaten 

21.00 PAUZE  
21.10 10. Wijzigingsvoorstellen documenten 

• Toelichting indieners en vragen 
per wijzigingsvoorstel 

• Stemmen via polls 

Indieners 

21.30 11. Moties Indieners 
21.35 12. Uitslagen verkiezingen Martijn 
21.40 13. Wat verder ter tafel komt  
21.42 14. Rondvraag Iedereen 
21.45 15. Afsluiting 

• Dankwoord oude bestuur 
• Woord aan nieuw bestuur 

Maddy en bestuursleden 

21.50 16. Online naborrel Iedereen die er zin in heeft 
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Beste afdeling, 
 
Voor deze aav heb ik het genoegen om de algemene bestuursverantwoording te 
mogen schrijven. Tijdens deze algemene verantwoording zal ik namens het bestuur 
terugblikken op waar de afdeling mee bezig geweest is, hoe wij ons naar buiten toe 
hebben laten zien en tot slot welke ontwikkelingen er in het bestuur en welke 
(organisatorische) ontwikkelingen er binnen de afdeling plaatsgevonden hebben. 
 
Bezigheden 
Na de winter-aav zijn we, in het specifiek Margo, aan de slag gegaan met het op gang 
laten komen van de Campagnecommissie. Er stonden namelijk belangrijke 
verkiezingen op ons te wachten: de Tweede Kamerverkiezingen. Met de 
Campagnecommissie hebben we veel mooie dingen bereikt. Deze kun je ook in de 
verantwoording van de Campagnecommissie teruglezen. 
 
Verder moesten we vanwege de coronasituatie verder gaan met het organiseren van 
online activiteiten. We hebben net zoals in het vorige halfjaar geprobeerd een zo 
afwisselend mogelijk programma neer te zetten. Een paar geslaagde activiteiten 
waren de thema-avond LGBTQIA+-geweld in samenwerking met End H.A.T.E., de 
PJO-wandeling ‘van links naar rechts’ en de thema-avond complottheorieën, die we 
in samenwerking met DWARS Overijssel en DWARS Rotterdam-Rijnmond 
georganiseerd hebben. Ook bleven de online kennismakingsavonden steeds goed 
bezocht. 
 
Wat opvalt aan onze activiteiten, is dat we vanwege de lastige situatie geprobeerd 
hebben zo veel mogelijk samenwerking op te zoeken. Dat kon een samenwerking met 
een andere organisatie, PJO (politieke jongerenorganisatie) of DWARS-afdeling zijn. 
We hebben op deze manier elkaar geholpen om meer mensen te bereiken en online 
activiteiten interessanter te maken. 
 
Politiek 
DWARS Amsterdam heeft zich het tweede halfjaar op veel, vooral creatieve, vlakken 
aan de buitenwereld laten horen. Ten eerste zijn er vanuit het bestuur, maar ook vanuit 
andere leden regelmatig blogs op de website gekomen. DWARS Amsterdam heeft in 
samenwerking met de JOVD een debat georganiseerd. Het debat viel goed in de 
smaak en je zag dat veel DWARSers helemaal in hun element waren. Verder hebben 
we in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen aan het MEGA-debat van de 
Hogeschool van Amsterdam meegedaan. Hier kwamen onderwerpen als kernenergie 
en de woningmarkt aan bod. 
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We hebben onze banden met GroenLinks weten te versterken. Ten eerste hebben we 
goed contact gehad met Jerry Jansma uit het federatiebestuur van GroenLinks 
Amsterdam. Verder mocht Kiete op de alv van GroenLinks Amsterdam een speech 
geven. De speech ging erover dat GroenLinks Amsterdam goed bezig is, maar haar 
doelen en ambities niet (door bepaalde omstandigheden) uit het oog moet verliezen. 
Ook is er met een groepje mensen binnen GroenLinks Amsterdam een Signal-groep 
opgericht waardoor de (toekomstige) communicatie directer kan verlopen. Tot slot 
mag DWARS Amsterdam input aan de programmacommissie van GroenLinks 
Amsterdam geven. (Deze commissie schrijft het programma voor de aanstaande 
gemeenteraadsverkiezingen.) We zagen dus dat GroenLinks Amsterdam blij was met 
de input van jongeren en wij waren dat natuurlijk ook! 
 
Als laatste onderdeel van de verkiezingen en de formatie heeft DWARS Amsterdam 
met een groepje DWARSers meegedaan aan ‘de klimaatwakers’. Dit hield in dat er in 
tweetallen online wakker gebleven werd om voor het klimaat te waken, oftewel 
aandacht aan de politiek te vragen om tijdens de formatie het klimaat voorop te gaan 
stellen. 
 
Tot slot zijn we trots op de uitkomst van onze valentijnsactie in februari. Tijdens deze 
actie zijn kaartjes en cactusjes aan DWARS-leden verkocht. Vervolgens hebben we 
met het opgehaalde geld en een extra bijdrage vanuit de afdeling een stoel 
geadopteerd in theater de Meervaart in Nieuw-West. Het was leuk om tijdens deze 
actie een naamplaatje met ‘DWARS Amsterdam’ op de stoel te ontvangen, maar de 
actie ging ons er vooral om dat er meer aandacht kwam voor cultuurinstellingen. In 
onze ogen werden deze eigenlijk een beetje vergeten tijdens de coronacrisis. Om hier 
nog meer aandacht voor te vragen, mochten we hierover een stukje in de nieuwsbrief 
van GroenLinks Amsterdam zetten. 
 
Ook met GroenLinks in onze provincies is het contact goed verlopen. Er zijn twee 
grote evenementen georganiseerd over de RES-strategie en de toekomst van Noord-
Holland, waar Huug verantwoordelijk voor was. Er was hier ruimte om door jongeren 
input te laten geven. 
 
Ontwikkelingen in het bestuur 
Een bestuur is in beweging. Zo is Kiete sinds de winter-aav de nieuwe voorzitter 
geworden en is de functie ‘bestuurslid Activiteiten’ tijdens de tussentijdse aav uit het 
afdelingsreglement gehaald. Hiervoor in de plaats is het ‘bestuurslid Internationaal’ 
gekomen, dat op dit moment door Srishagon vervuld wordt. 
 
De samenwerking binnen het bestuur is goed verlopen. Het was niet altijd even 
makkelijk om contact met elkaar te houden als het alleen via een online weg kon, 
maar we hebben onze draai echt weten te vinden. Om meer met elkaar in contact te 
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komen, zijn we onze vergaderingen begonnen met een rondje waarin iedereen kon 
vertellen waar diegene buiten DWARS mee bezig was en hoe het met diegene ging. 
Ook hebben we elkaar tijdens de PJO-wandeling sinds lang weer in het echt kunnen 
zien. Het voelde niet alsof we elkaar (soms) pas één keer in levende lijven gezien 
hadden. Dat was een bijzonder moment. 
 
Het doel om een training te volgen bij de DWARS Academy dat we vorig halfjaar 
gesteld hadden, hebben we in de vorm van een waardevolle training over effectief 
vergaderen in werking gezet. Door de kaderdagen vanuit DWARS Landelijk en 
opgedane ervaring, kregen we ook meer zelfvertrouwen in onze functies. Dit was in 
de uitvoering en snellere besluitvorming terug te zien. Doordat we wisten wat onze 
taken waren, begon iedereen zich ook verantwoordelijker te voelen. 
 
Ontwikkelingen in de afdeling 
De afdeling is gegroeid. We zijn in het tweede halfjaar van 1.2611 naar 1.342 leden 
gegaan. We denken dat  dit te maken heeft met de Tweede Kamerverkiezingen, maar 
ook met de coronacrisis, waardoor mensen op alternatieve manieren met 
leeftijdsgenoten in contact probeerden te komen. 
 
We hebben het gevoel dat de commissies goed gelopen zijn. Ze hebben mooie 
activiteiten neergezet waar zij trots op kunnen zijn. We zijn in het algemeen blij met 
de commissies. Leden kunnen niet alleen zelf iets bijdragen aan de afdeling, er zijn 
ook meer breinen die meedenken over de afdeling. Helaas is de Cultuurcommissie 
even stil komen te liggen. We hebben dit geprobeerd op te lossen door een aantal 
keer de kunstestaffette in te zetten. Dit houdt in dat je in je buurt een paar 
kunstwerken fotografeert en daar iets over schrijft in de groepsapp. Dit was een leuk 
alternatief. Hopelijk komt de commissie na de zomer weer op gang! Zoals eerder 
genoemd heeft de Campagnecommissie ook veel moois geleverd. Verder is de 
commissie Lokale Politiek in het tweede halfjaar op gang gekomen. Er zijn nieuwe 
ideeën over het doel van de commissie geformuleerd en er is een interview met het 
jongste gemeenteraadslid Elisabeth IJmker gedaan. Deze zal waarschijnlijk 
binnenkort online komen. Tot slot hebben we tijdens de tussentijdse aav de nieuwe 
Adviescommissie, die uit vier leden bestaat, ingestemd. 
 
Ook de regiogroepen zijn onder leiding van Huayro stabiel verdergegaan met hun 
bezigheden. De regiogroep Hilversum heeft in april ook een online bijeenkomst 
georganiseerd. Hopelijk kunnen zij volgend jaar op dezelfde manier verder! 
 

 
1 Ten opzichte van de winter-aav. Belangrijke opmerking is dat de ledenadministratie 
eigenaardigheden heeft, waardoor oude leden werden meegeteld. De telling op de winter-aav is dus 
waarschijnlijk iets te hoog. 
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We willen de commissies, regiogroepen en leden onwijs bedanken voor dit prachtige 
en bijzondere jaar. Door jullie inzet zijn we door deze soms best moeilijke tijd heen 
gekomen. We weten zeker dat als wij, jullie, dit kunnen, jullie nog veel meer in petto 
hebben! Ga zo door! 
 
Ik denk dat ik namens alle bestuursleden spreek als ik zeg dat we het besturen en 
jullie gaan missen, maar wij hebben veel vertrouwen in onze opvolgers en wensen hen 
veel plezier toe! 
 
Groetjes, 
Kiete Schmitt, voorzitter van DWARS Amsterdam 
 

Lieve DWARSers, 
 
Het was een bijzonder jaar voor iedereen, maar ik kan niet ontkennen dat ik er nu met 
plezier en eigenlijk ook wel met trots op terug kan kijken. In deze verantwoording blik 
ik terug op mijn bestuursjaar bij DWARS Amsterdam. Ik zal het met name hebben over 
de periode na de winter-aav toen ik als voorzitter van de afdeling aantrad.  
 
(Bestuurslid) Activiteiten 
Tijdens de winter-aav heb ik hier al op teruggeblikt, maar ik wil nog wel kort stilstaan 
bij ontwikkelingen die er rondom het (bestuurslid) Activiteiten plaatsgevonden 
hebben. 
 
Wat betreft de activiteiten ben ik tevreden over hoe het gelopen is. Als bestuur 
probeerden we gemiddeld drie activiteiten per maand te organiseren. De activiteiten 
van onze commissies er nog bij, maakten dat we een inhoudelijk afwisselend aanbod 
hadden. Wat wel opviel, is dat de opkomst vooral richting het einde van het jaar 
steeds lager werd. Ik kan me goed voorstellen dat mensen na een hele dag online 
school, studie of werk geen zin hebben om weer een laptop open te slaan. Ondanks 
dat we geprobeerd hebben verschillende soorten activiteiten te organiseren, kan ik 
mij ook voorstellen dat het toch minder interessant is om online naar iemand te 
luisteren of om zelf iets te zeggen. Activiteiten gaan immers niet alleen om de inhoud, 
maar ook om het sociale aspect. Ik hoop dat het volgend jaar weer mogelijk is om 
ook fysieke activiteiten te organiseren. 
 
In april vond er een tussentijdse aav plaats. Hier heeft de aav besloten om het 
wijzigingsvoorstel om het bestuurslid Activiteiten op te heffen aan te nemen. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat het organiseren van activiteiten een algemene bestuurstaak 
geworden is. Natuurlijk bevond dit bestuur zich in een andere situatie dan normaal 
(we organiseerden dit jaar voornamelijk online activiteiten), maar ik denk dat de 
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beslissing om van de activiteiten een algemene bestuurstaak te maken goed was. De 
betrokkenheid van het hele bestuur bij één van de voornaamste doelen van de 
afdeling, het organiseren van activiteiten, is in mijn ogen belangrijk. Het was ook fijn 
om dit niet tijdens de zomer-aav te doen, omdat we nu als bestuur hebben kunnen 
kijken hoe je deze nieuwe algemene bestuurstaak het best kunt aanpakken. De dingen 
die we geleerd hebben kunnen we daarom aan het nieuwe bestuur meegeven.  

 
Voorzitter 
Op de winter-aav in december ben ik aangetreden als voorzitter van de afdeling 
DWARS Amsterdam. De kerstvakantie was voor mij een moment om te kijken hoe ik, 
wij, het komende jaar zouden aanpakken en voortzetten.  
 
Al met al ben ik best tevreden hoe het tweede halfjaar gelopen is. Ik denk dat de 
interne communicatie (met de afdeling, DWARS en andere organisaties) goed gegaan 
is. Ik merk wel dat ik het spannend vond en nog steeds vind om bijvoorbeeld naar 
GroenLinks of andere organisaties een vertegenwoordigende rol van DWARS 
Amsterdam te spelen. Ik denk dat ik prima zou weten wat onze standpunten in 
bepaalde onderwerpen en kwesties zijn, maar toch zou ik dit niet meten heel 
zelfverzekerd uit durven spreken. Als het bestuursjaar wat langer geduurd had, denk 
ik dat dit wel langzaam gekomen was en ik wil dit, ondanks dat ik komend jaar niet 
meer voorzitter van de afdeling ben, wel nog op andere vlakken (bij DWARS) gaan 
leren en uitproberen.  
 
De banden met GroenLinks heb ik als erg prettig ervaren. In de fractievergadering 
was er altijd een moment waarop DWARS haar input kon geven. Ook zijn er tussen 
DWARS en GroenLinks Amsterdam afspraken over (toekomstige) communicatie 
gekomen. Hieronder valt ook de Signal-groep die opgericht is. Verder mochten we 
het afgelopen jaar met onze valentijnsactie voor de Meervaart en onze klimaatwakers 
actie in de nieuwsbrief van GroenLinks komen. Tot slot was er ondanks de korte online 
alv van GroenLinks Amsterdam ruimte om door DWARS ook een stukje in te laten 
zenden. Ik hoop dat dit prettige contact volgend jaar voortgezet kan worden.  

 
Het bestuur  
Ik ben trots op dit bestuur. Het is toch best bijzonder om het grootste deel van het 
jaar elkaar niet gezien te hebben en toch zo intensief met elkaar samen te hebben 
gewerkt. Ondanks dat de afstand groot leek, heeft deze vorm in mijn ogen ertoe 
geleid dat we juist dichter bij elkaar kwamen. We namen de mogelijkheden die we 
kregen om te communiceren, onze geliefde Jitsi, niet voor lief en probeerden zo veel 
mogelijk uit onze vergaderingen te halen. Ik denk dat we daarom ook niet moeten 
vergeten dat het online (bestuurs)leven ook andere, bijzondere dingen met zich 
meegebracht heeft. Ik heb genoten van dit jaar en vind het mooi om te zien wat we 
met z’n allen bereikt hebt.  
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Veel liefs, 
 
Kiete 
 

Beste DWARSe Amsterdammers, 
 
Het afgelopen (half)jaar was echt weer een rollercoaster, en dan heb ik het nog niet 
eens over corona. Het tweede halfjaar hebben we als afdeling verder gewerkt aan 
de vele ideeën die we hadden, acties en activiteiten opgezet, veel dingen mogen 
leren en nieuwe mensen leren kennen. Ik wil mijn afdelingsbestuursgenootjes, 
commissieleden, afdelingsbuddy Martijn en iedereen daaromheen bedanken. Met 
scriptie en het overlijden van mijn opa was het niet altijd even makkelijk, maar ik ben 
blij dat we dingen hebben neergezet waar we trots op mogen zijn. Ik weet zeker dat 
ik jullie ergens anders ga tegenkomen! 
Secretaris 
Als secretaris heb ik in de tweede helft van het bestuursjaar verder gewerkt aan het 
opfrissen van de website en het gebruiken van toegankelijke taal. Ook hebben acties 
van DWARS Amsterdam vaste, uitnodigende pagina’s op de website gekregen. 
Daarnaast heb ik de aangeleverde stukjes van activiteiten en andere tekst vertaald 
naar het Engels. Ik wil de blogpostschrijvers verder bedanken voor hun mooie en 
interessante schrijfsels, die de website goed voorzien hebben van inhoud. Verder 
staat er nu op de voorpagina van de website duidelijk ‘Noord-Holland en Flevoland’ 
als subtitel. We willen als bestuur namelijk ook inclusief zijn naar afdelingsleden buiten 
Amsterdam, zonder voor verwarring te zorgen. Deze verandering heeft Jazz ook 
gemaakt op sociale media. 
 
Verder heb ik ook de nieuwsbrief gemaakt. Aan het begin van het bestuursjaar had ik 
het idee elke twee weken een nieuwsbrief de deur uit te doen, maar dit bleek al gauw 
te ambitieus. Hierbij vond ik het belangrijk dat de focus lag op kwaliteit, zodat elke 
nieuwsbrief ook hopelijk leuk om te lezen was. Ik wil als les trekken dat het belangrijk 
is bondiger te schrijven en eerder informatie te verzamelen bij medebestuursleden, 
zodat je activiteiten sneller kan aankondigen. 
 
Als secretaris heb ik verder als doel gesteld om het bestaande archief op te ruimen, 
maar dit is nog lang niet klaar. Na de winter-aav heb ik me verder beziggehouden om 
de Adviescommissie op te starten, die het bestuur (gevraagd en ongevraagd) advies 
zou kunnen geven. Deze zit nog in de opstartfase. Hierover lees je meer in de 
verantwoording verderop. Verder hoop ik dat ik de aav’s met aav-kranten, een vaste 
notulist en formulieren op de website professioneler kan overdragen aan mijn 
opvolger. 
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Vicevoorzitter en algemene bestuurstaken 
Als vicevoorzitter vond ik het in het afgelopen halfjaar ook leuk om onze afdeling op 
meerdere manieren te vertegenwoordigen in de media. Zo mocht ik in de studio van 
de HvA verschijnen om te vertellen over de internationale standpunten van DWARS. 
Dit interview is uitgezonden op de Amsterdamse publieke oproep SALTO. Verder had 
ik me aangemeld voor een mbo-debat, om daar DWARS te vertegenwoordigen. 
Helaas werd dit afgelast. Verder heb ik ben ik ook host en speecher geweest bij 
activiteiten. 
 
Wat activiteiten betreft hebben we samen met de commissies echt een hoop 
verschillende dingen kunnen neerzetten, ondanks dat door corona de opkomst 
minder was. Zelf heb ik veel meegewerkt met de paarse en rode activiteiten. Enkele 
voorbeelden zijn de rode live muziekavond, de thema-avond over de ervaringen van 
autistische jongeren en het politiek café eerlijke start met onder meer LSVb-voorzitter 
Lyle Muns. 
 
Als laatste vond ik de samenwerking met de rest van het bestuur fijn. Af en toe hebben 
we uitdagingen gehad, maar door ons teamwork zijn we toch verder gekomen en 
hebben we banden opgebouwd. 
 
Ik merk dat dit nu al te veel om op te noemen is. Het jaar is niet altijd makkelijk 
geweest, maar terugkijkend denk ik dat we veel mooie dingen hebben mogen doen 
en bereiken. Hartstikke bedankt!      
 
Veel (coronaproof) knuffels, 

Frank 

Het afgelopen jaar is een vrij bijzonder jaar geweest, niet alleen voor ons allen 
persoonlijk, maar ook voor de afdeling. In het begin leek het erop dat we ook veel 
fysieke activiteiten zouden organiseren, echter was dat na de zomer al snel van tafel. 
Ondanks vind ik wel dat we als bestuur alsnog veel toffe activiteiten hebben 
georganiseerd en ook een aantal commissies hebben wat bijzondere activiteiten 
neergezet. Maar hoe het jaar ook voorbij is gegaan, ik ben heel dankbaar dat ik deel 
mocht uitmaken van dit bestuur en van de afdeling. Daarnaast wil ik de rest van het 
bestuur ook heel erg bedanken voor dit bestuursjaar. We hebben samen toch een 
mooi jaar voor DWARS Amsterdam kunnen neerzetten met leuke en vrij inhoudelijke 
activiteiten. 
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Het financiële aspect van de afdeling was vrij gek dit jaar, waar in het begin van het 
jaar we vooral moeite hadden met toegang tot de rekening te krijgen, bleek het 
afgelopen halfjaar juist lastig om het afdelingsgeld uit geven. Al onze activiteiten zijn 
online georganiseerd geweest, waardoor een forse kostenpost verdwijnt. Uiteindelijk 
hebben we andere manieren gevonden om het budget op een verantwoorde manier 
uit te geven, zoals bijvoorbeeld onze valentijnsactie waarbij we, met behulp van zowel 
afdelingsgeld als donaties van leden en niet-leden, een stoel bij de Meervaart hebben 
gesponsord. Hiermee probeerden we niet alleen een belangrijke culturele instelling 
in Amsterdam te steunen, maar krijgt de afdeling ook haar naam op een stoel. 
 
De boekhouding van de afdeling is, na het gedoe met de bankrekening vorig halfjaar, 
helemaal in orde. Ook de kascommissie is tevreden met de boekhouding. 
 
De manier van declaratie door leden is iets gewijzigd. Waar voorheen leden de 
penningmeester het bonnetje en beschrijving konden appen of mailen, zal dat vanaf 
nu altijd via een declaratieformulier gaan. Met dank aan Frank is deze formulier op de 
site gezet. Het gebruik van het declaratieformulier is een nieuwe verplichting vanuit 
landelijk. Maar het helpt ook met het voorkomen van kwijtgeraakte bonnetjes en 
onvolledige omschrijvingen. 
 
Op de tussentijdse aav is er de motie aangenomen om te onderzoeken of er ruimte 
in ons budget is om ook te kijken naar de duurzaamheid van etenswaren die we voor 
activiteiten kunnen inkopen. In het afdelingsreglement staat dat deze producten 
alleen veganistisch mogen zijn. Ik heb persoonlijk geen tijd gehad om echt te 
onderzoeken of dit in ons budget past en of je als penningmeester dit überhaupt kunt 
controleren. Afgelopen jaar is er maar één activiteit geweest met etenswaren en om 
zelfs op die bonnen te controleren of elk product helemaal vegan en duurzaam is blijkt 
lastig. Als penningmeester vertrouw je erop dat de producten op een bonnetje wel 
voldoen aan de eisen, tenzij iemand heel overduidelijk een hamburger probeert te 
declareren. Ik denk daarom dat het niet persé nodig is om dit nog apart in het 
afdelingsreglement op te nemen. 
 
Zo rond de 60-65% van de begroting is overgebleven. Het is dus aan de volgende 
penningmeester om hier, samen met het volgende bestuur, goed gebruik van te 
maken voor de afdeling. 
 

Het voelt onwerkelijk dat ik nu alweer mijn laatste verantwoording als bestuurslid van 
deze mooie afdeling schrijf, wat is het snel gegaan! Maar ook al ging het zo snel, heb 
ik er ontzettend van genoten en heb ik het geluk gehad om mooie nieuwe 
vriendschappen te maken. Daarom wil ik ook beginnen met mijn dank uit te spreken 
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aan alle bestuursleden en alle commissies die geholpen hebben mooie evenementen 
op te zetten. Ben echt supertrots op jullie allemaal.       
 
Als bestuurslid politiek was het een druk halfjaar. In januari organiseerde ik samen met 
voornamelijk Kiete een debatavond met de JOVD. Kort daarna begon de 
campagnetijd. Samen met de Campagnecommissie hebben we een aantal hele toffe 
politieke cafés georganiseerd waarbij we verschillende kandidaat-Kamerleden te gast 
hadden. Ikzelf hielp actief mee en hoste het evenement rondom racisme, en heb ook 
nog na de campagne met topper Koen gewerkt aan politieke cafés over de formatie. 
Daarbij zette ik natuurlijk ook letterlijk mijn beste beentje voor tijdens de campagne: 
samen met Mo ben ik langs de deuren gegaan met DWARSe campagneflyers. Ook 
ben ik erachter gekomen dat Mo en ik een topduo zijn voor OC DWARSe meme 
content, ik was aardig trots op onze eindproducten. Richting het eind van het jaar heb 
ik ook het evenement over complottheorieën mogen hosten – ontzettend interessante 
avond! 
 
Verder heb ik me nog beziggehouden met de ontwikkelingen rondom de 
voedselbank waar DWARSers zich het eerste half jaar hard voor hebben gemaakt. Er 
komt nu daadwerkelijk verandering, maar het definitieve plan wordt gedurende deze 
weken besloten. Ik heb onze bedenkingen uitgesproken bij de fractie en ben blij met 
de reactie die ik terugkreeg. We zien de ontwikkelingen tegemoet. Daarbij heb ik 
voornamelijk samen met Jazz contact onderhouden met de fractie over de 
windmolenproblematiek en ben ik samen met Kiete in gesprek gegaan met de fractie 
over het verbeteren van onderling contact. Door al deze punten zijn de lijntjes een 
stuk strakker geworden en hoop ik zo ook gezorgd te hebben dat het volgend bestuur 
hiervan kan genieten. 
 
Dit was allemaal heel leuk, maar met name de campagnetijd is vrij zwaar gebleken in 
combinatie met taken die ik buiten het bestuur heb. Hierdoor heb ik een tijdje om 
gezondheidsredenen een stapje terug moeten doen. Voornamelijk mijn taken 
rondom de regiogroepen zijn hierdoor wat weggevallen. Dit betreur ik, maar ik zie 
veel mogelijkheden voor mijn opvolger om dit weer goed op te pakken. 
 
Als laatst wil ik daarom nog een keertje expliciet mijn medebestuursleden bedanken, 
specifiek voor de hulp en support toen het even wat minder ging. Hou van jullie! 
 
Veel succes aan het volgend bestuur, geniet van de fysieke evenementen! 
 
DWARSe groet, 
 
Jullie homie, Huayro 
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Lieve DWARSers, 
 
Veel mensen leggen de focus op alles wat niet is gelukt vanwege corona, maar ik wil 
graag beginnen met alles wat wel is gelukt. Samen met het bestuur hebben we een 
jaar lang online activiteiten overleefd. Online is het een stuk lastiger om het contact 
met leden te onderhouden en toch hebben we veel nieuwe en actieve gezichten 
mogen verwelkomen. Onze activiteiten waren voor sommigen een lichtpuntje in een 
donkere tijd. Ook politiek gezien hebben we nog steeds mee kunnen doen in de 
online campagne tijdens de verkiezingen. Daarnaast hebben we ook vele eigen acties 
gehouden en zijn we enorm gegroeid op sociale media. Ik ben superblij dat ik 
ondanks corona dit bestuursjaar ben gaan doen.  
 
Ik koos voor de functie Promotie & Ledenwerving vanwege de vaste rol die je speelt 
in het bestuur. Je hebt nogal wat vaste taken zoals het maken van posts, leden 
aantrekken voor activiteiten en leuke acties proberen uit te lichten. Social media is 
nou eenmaal super belangrijk voor een vereniging. Afgelopen jaar heb ik een enorme 
hoeveelheid posts gemaakt over actualiteiten en activiteiten (zowel vooraf als 
aankondiging en achteraf een leuke groepsfoto), voor feestdagen en de vele acties. 
Ik heb heel veel geleerd over het maken van posts, graphic design, bereik vergroten 
en interactie met je online achterban.  
Mijn focus dit jaar lag vooral op Instagram. Daar hadden we nog veel ruimte om te 
groeien en kan je heel makkelijk een groot bereik hebben. Ook was het de app waar 
ik zelf de meeste ervaring mee had. Ik ben erg blij om te zien hoe er honderden 
volgers bij zijn gekomen het afgelopen jaar. Ook op Twitter hebben we wat kleine 
successen geboekt, maar op Facebook was de interactie met onze posts erg laag. 
 
Naast mijn sociale media taken valt ledenwerving ook onder mijn functie. Helaas is 
hier corona toch een veel groter obstakel dan bij de andere helft van mijn taken. 
Gelukkig hebben zijn er toch een heleboel nieuwe leden bijgekomen. Door actief te 
blijven op sociale media zijn we zichtbaarder voor nieuwe leden en vanwege de 
verkiezingen komen er vanzelf meer nieuwe leden bij. Ik ben erg blij dat we toch nog 
zo erg zijn gegroeid ondanks de pandemie, maar vind het jammer dat ik mij niet kon 
inzetten om ook jongeren die vaker wegblijven van de politiek te betrekken. Denk aan 
jongeren van kleur en mbo’ers. 
 
Voordat ik afsluit heb ik nog een paar kleine adviezen voor het komende bestuur: 

• Blijf consistent met het posten op sociale media. Dat is de makkelijkste manier 
om te groeien. 

• Steek je hand uit naar jongeren die anders niet politiek actief zouden worden. 
Dat maakt de eerste stap zoveel makkelijker. 
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• Geniet van het feit dat fysieke activiteiten weer mogelijk worden en maak er 
vooral een gezellige boel van! 

 
Al met al ben ik superblij met mijn jaar als bestuurslid. Ik heb zoveel leuke mensen 
leren kennen, zoveel geleerd van DWARS, van sociale media en van de politiek. Ik 
ben super dankbaar voor deze kans en deze leerschool. Ik ben echt trots op ons 
bestuur en onze afdeling! 
 
DWARSe groet, 
 
Jazz Komproe  
 

Beste DWARSers, 
 
Allereerst wil ik jullie bedanken voor een erg mooi bestuursjaar. Dit jaar zou sowieso 
niet mogelijk zijn zonder jullie. Dit was een erg nieuwe ervaring voor ons allebei – als 
het eerste bestuurslid Internationaal ooit van DWARS Amsterdam! Het was uiteraard 
een vaak moeilijk jaar van ons allemaal, en als het eerste bestuurslid Internationaal 
tijdens een coronajaar zijn meerdere plannen en doelen helaas geschrapt, mislukt of 
niet bereikt. Dit was te verwachten en onvermijdelijk, en ik ben desalniettemin vereerd 
deze rol het afgelopen jaar te hebben vervuld.  
 
Het afgelopen jaar: een terugblik 
Met betrekking tot mijn functie, zijn we nu de eerste afdeling binnen DWARS met een 
(bijna) volledig tweetalige website! Daarnaast hebben we het proces begonnen om 
alle belangrijke documenten ook tweetalig aan te bieden. 
 
Daarnaast zijn we de eerste afdeling die stappen hebben ondernomen om leden met 
een niet-Nederlandse achtergrond en bij wie Nederlands niet de moedertaal is te 
werven. We hebben dus nu een aantal actieve leden met zulke achtergronden 
(behalve ik) die een thuis binnen DWARS kunnen vinden! We hebben ook de 
Internationaalcommissie opgericht, een Engelstalige commissie met een focus op 
Europese en internationale kwesties! 
 
Zoals hierboven vermeld, waren er echter doelen die we niet konden bereiken: een 
reis naar een zusterstad was helaas onmogelijk vanwege de pandemie, en ondanks 
enkele pogingen was het niet gelukt om nieuwe banden op te leggen met 
zusterorganisaties in andere regio’s in de EU. De tweede was deels omdat we geen 
reacties van de zusterorganisaties ontvingen, en deels vanwege mijn eigen fout om 
niet meer proactieve te zijn.  
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Het bestuur 
Proactief zijn was een moeilijke kwestie binnen ons bestuur. Door het jaar waren er 
meerdere momenten – periodes – waarin de communicatie binnen het bestuur of 
chaotisch of ineffectief of doodstil werd. Daarnaast ontbrak er soms enthousiasme in 
het bestuur en de deelname aan (het plannen en de organisatie van) evenementen 
vond vaak slechts plaats met een paar bestuursleden in plaats van met het bestuur als 
geheel. 
 
Ik zou niet de schuld geven aan een van de bestuursleden, want we hadden allemaal 
onze tekortkomingen. Bovendien speelde de pandemie en het feit dat alle 
communicatie, vergaderingen en evenementen online plaatsvonden hier een enorme 
rol in. Het bestuursjaar was in ieder geval een leerproces voor ons allemaal. Als 
bestuurslid heb ik zo vaak mogelijk geprobeerd om betrokken te zijn bij het bestuur 
en mijn medebestuursleden mee te helpen met het organiseren van verschillende 
evenementen en initiatieven zoals het adviseren van de programmacommissie van 
GroenLinks Amsterdam bij het opstellen van het programma van de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het was dus een plezier om te leren en samen te 
werken met de rest van het bestuur. 
 
Diversiteit en inclusiviteit 
Tijdens de tussentijdse aav hebben we ook twee significante prestaties behaald! Twee 
belangrijke speerpunten waren toegevoegd aan ons Afdelingshandvest – allebei met 
oog voor diversiteit en inclusiviteit: de eerste voegde als speerpunt een zo inclusief, 
veilig, toegankelijk en comfortabel mogelijke sfeer voor alle leden toe; de tweede 
voegde als speerpunt de inclusiviteit en toegankelijkheid van jongeren bij wie 
Nederlands niet de moedertaal is toe. 
 
Als bestuurslid Internationaal heb ik ook mijn best gedaan om alles binnen het bestuur 
intersectioneel te zien en dit intersectionele perspectief binnen het bestuur aan te 
moedigen. Bij Engelstalige evenementen hebben we dus (amateur)tolken 
aangeboden en voor alle leden bij wie Nederlands niet de moedertaal is heb ik als 
eerste aanspreekpunt gefungeerd. Daarnaast heb ik het bestuur en commissies ertoe 
aangezet om meerdere evenementen over intersectionalisme, inclusiviteit en 
belangrijke sociale kwesties te organiseren zoals thema-avonden over homo- en 
transgeweld, over irreguliere migranten en vluchtelingen en over anti-Aziatische 
discriminatie, en een forum voor leden over diversiteit binnen DWARS. 
 
Vooruit! 
Ondanks wat moeilijkheden en een bijna volledig online bestuursjaar hebben we nog 
steeds veel bereikt door het jaar. Ik heb ook veel geleerd over besturen en de 
Nederlandse politiek – inclusief nadelen en problematieken. DWARS Amsterdam is 
een geweldige en gezellige afdeling met erg mooie leden. Ik kijk uit naar mijn 
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opvolger en te zien hoe hen deze doelen zal voortzetten en hoe hen onze afdeling 
steeds diverser, inclusiever en intersectioneler zal maken. 
 
Voor jou, voor ons, voor DWARS, 
 
Srishagon Abraham 
 
Bestuurslid Internationaal 
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Dear DWARSers, 
 
First of all I would like to thank all of you for an amazing board year. This year wouldn't 
at all be possible without you. This was a very new experience for both you and I – as 
the first ever board member of International Affairs of DWARS Amsterdam! It was of 
course an often difficult year for all of us, and as the first board member of 
International Affairs during a year plagued by corona, several plans and goals have 
unfortunately been cancelled, failed or not achieved. This was expected and 
unavoidable, and I am nevertheless honoured to have fulfilled this role over the past 
year. 
 
The past year: a look back 
With regard to my position, we are now the first chapter within DWARS with an 
(almost) fully bilingual website! In addition, we have started the process to provide all 
important documents bilingually. 
 
In addition, we are the first chapter to take steps to recruit members with a non-Dutch 
background and whose native language is not Dutch. So we now have a number of 
active members (besides me) with such backgrounds who now have a home within 
DWARS! We also founded the international committee, an English-language 
committee with a focus on European and international issues! 
 
However, as mentioned above, there were goals that we were unable to achieve: a 
trip to a sister city was unfortunately impossible due to the pandemic, and despite 
some attempts, we were unable to establish new links with sister organisations in other 
regions in the EU. The latter was partly because we didn't receive responses from the 
sister organisations, and partly because of my own inaction in not being more 
proactive. 
 
The board 
Being proactive has been a difficult issue within our board. Throughout the year there 
were several moments – periods – when communication within the board either 
became chaotic or ineffective or dead silent. In addition, there was sometimes a lack 
of enthusiasm in the board and participation in (the planning and organisation of) 
events often only took place with a few board members instead of with the board as 
a whole. 

 
I wouldn't blame any single one of the board members, we all had our shortcomings. 
In addition, the pandemic and the fact that all communication, meetings and events 
took place online played a huge role in this. In any case, the board year was a learning 
process for all of us. As a board member, I tried as often as possible to be involved in 
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the board and to help my fellow board members organise various events and 
initiatives such as advising the programme committee of GroenLinks Amsterdam in 
drawing up the programme for the 2022 municipal elections. It was all in all a pleasure 
to learn and collaborate with the rest of the board. 
 
Diversity and inclusivity 
We also attained two significant achievements during the interim GCA! Two essential 
values were added to our Chapter Charter – both with an eye for diversity and 
inclusivity: the first added as a value the stride for an atmosphere that was as inclusive, 
safe, accessible and comfortable as possible for all members; the second added as a 
value the inclusiveness and accessibility of youth whose native language is not Dutch. 
 
As the board member of International Affairs, I have also done my best to see 
everything we do within the board intersectionally and to encourage this 
intersectional perspective within the board. We therefore offered (amateur) 
interpreters at English-language events and I acted as the first point of contact for all 
members whose native language is not Dutch. In addition, I have encouraged the 
board and committees to organise multiple events on intersectionalism, inclusiveness 
and important social issues such as informative evenings on gay and trans violence, 
on irregular migrants and refugees and on anti-Asian discrimination, and a forum for 
members on diversity within DWARS. 

 
Forward! 
Despite some difficulties and an almost entirely online board year, we still 
accomplished a lot throughout the year. I also learnt a lot about being part of a board 
and about Dutch politics – including their disadvantages and problems. DWARS 
Amsterdam is a great and cosy chapter with some of the nicest members. I look 
forward to my successor and to see how they will continue these goals and how they 
will make our chapter even more diverse, inclusive and intersectional. 
 
For you, for us, for DWARS, 
 
Srishagon Abraham 
 
Board member of International Affairs  
 

Lieve aav, 
 
Wat is dit jaar snel gegaan! Ik weet nog dat ik mijn verantwoording schreef voor de 
winter-aav en dat is nog geeneens zo lang geleden. Ik deel mijn verantwoording op 
in drie delen: Provincies, Commissies en Algemene bestuurstaken.  
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Provincies 
Op het moment van schrijven komt er nog een activiteit aan met GroenLinks Noord-
Holland over hoe jongeren de ‘ruimte’ in de provincie zien in 2040. Moet er iets 
veranderen en zo ja, hoe? 
 
Verder heb ik met de PVDA NH, PINK, JD, JS en de JOVD een evenement 
georganiseerd over de Regionale Energiestrategie (RES) van de provincie Noord-
Holland. 
 
Ook heb ik een evenement georganiseerd in samenwerking met GroenLinks Noord-
Holland over jongeren in de politiek, maar niet alleen over jongeren die al politiek 
actief zijn, maar dus ook jongeren die actief willen worden. 
 
Veel van deze evenementen waren gefocust op de regio Noord-Holland, maar de 
onderwerpen waren zo geformuleerd, dat leden uit Flevoland goed konden 
aansluiten. 
 
Commissies 
Voor het deel Commissies was ik de verantwoordelijke voor de DivCo 
(Diversiteitscommissie), de CuCo (Cultuurcommissie) en de commissie Lokale Politiek.  
 
De Commissie Lokale Politiek heeft onder andere interviews gevoerd met 
(Amsterdamse) GroenLinks-politici. Daarnaast heeft de commissie het politiek 
programma van DWARS Landelijk doorgenomen om te kijken of ze eventueel 
wijzigingsvoorstellen zouden inleveren.  
 
De Diversiteitscommissie heeft veel activiteiten georganiseerd: zo was er een activiteit 
met Activist Handbook, een activiteit over ervaringen van iemand met autisme in onze 
samenleving en een open gesprek over diversiteit en inclusie. Daarnaast is de DivCo 
bezig met een enquête, om te kijken hoe divers en inclusief DWARS Amsterdam 
eigenlijk gevonden wordt door de leden. Ik heb bij bijeenkomsten af en toe 
genotuleerd, of de informatie meegenomen in de bestuursappgroep. 
 
Voor de CuCo was dit jaar een lastige. Corona en alle maatregelen daaromtrent 
hebben ervoor gezorgd dat er veel minder evenementen georganiseerd konden 
worden. Er is bijvoorbeeld wel een online muziekevenement georganiseerd: een band 
die speelde via een livestream. Daarnaast is de kunstestafette teruggebracht: er zijn 
twee rondes geweest en die zijn allebei positief ontvangen door de leden. 
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Algemene bestuurstaken 
Ik ben waar het nodig was bijgesprongen om taken uit handen te nemen van mijn 
medebestuursleden. Dit kan bijvoorbeeld zijn het oppakken van organisatorische 
dingen, zoals het aanspreken van mijn netwerk voor eventuele evenementen of 
actiepunten die verdeeld worden op de open vergadering. 
 
Al met al kijk ik met veel plezier terug op de afgelopen tijd, ik heb het erg naar m’n 
zin gehad. Terugkomend op mijn verantwoording van de winter-aav vind ik dat ik er 
meer bovenop zat om bijvoorbeeld de voorzitters van de commissies zo goed 
mogelijk bij te staan.  
 
Ik wil graag mijn lieve bestuursgenootjes bedanken voor jullie tomeloze inzet en de 
samenwerking binnen ons bestuur. Ik wil dit moment graag ook gebruiken om 
Quinten te bedanken: bedankt dat ik lief en leed met je kon delen.  
 
Ik kijk uit naar jullie vragen en wens het aankomende bestuur veel succes toe. 
 
Liefs, 
 
Huug 
 

Dit bestuursjaar ging redelijk snel aan me voorbij, voornamelijk omdat we nooit fysiek 
bij elkaar kwamen. Zelfs de events online organiseren, het is nooit een ‘echte’ 
connectie die we met leden hebben kunnen maken. Toch hebben we wel een band 
opgebouwd als bestuur dit jaar! Het is alleen erg rap gegaan. Gelukkig heb ik wel 
veel geleerd, het voelt alsof ik altijd al politiek betrokken was, ondanks dat dit echt 
een verkenningsjaar voor mij was. Ik heb ontzettend veel geleerd over hoe politiek 
werkt op landelijk en gemeentelijk niveau. 
 
Vooral mijn ambities hebben zich aangepast dankzij de mogelijkheid die DWARS mij 
gegeven heeft. Ik snap nu het systeem beter en dat zorgt ervoor dat ik weet waar ik 
terecht moet voor de dingen die ik wil bereiken binnen dat systeem. Mijn persoonlijke 
missie blijft: het aanpakken van afval in de stad, met als uiteindelijke doel om 
Amsterdam afvalloos te maken. Ik weet nu dat dat gaat lukken door middel van 
communicatie. In mijn ogen is het politiek systeem een regelnetwerk dat werkt op het 
communiceren van behoeftes van de mensen. 
 
Ik was binnen het Amsterdamse bestuur verantwoordelijk voor de Actiecommissie en 
de zelf opgerichte Campagnecommissie. Ik ben supertrots op alle (bestuurs)leden die 
betrokken waren daarbij! We hebben acties van de grond gekregen en bewustzijn de 
wereld in gebracht. Zelf wil ik nu verder als voorzitter van de Actiecommissie. 
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De Campagnecomissie was even een sleur aan het begin van de rit omdat het lastig 
was leden te motiveren deel van deze commissie te worden, ondanks dat verkiezingen 
natuurlijk een ontzettend belangrijk stukje politiek zijn! Ik ben zelf campagneleider 
gebleven zodat ik ervoor kon zorgen dat deze commissie van de grond kwam en dat 
er animo bleef voor het voortbestaan, buiten dat ik dit natuurlijk ook een heel 
belangrijk aspect van politiek vind. 
 
Met een aantal actieve leden in de commissie hebben we toch een hoop actie en 
(online) evenementen op gang gekregen. Vooral de evenementen met onze 
paars/rood/groene thema’s en kandidaten die ze kwamen bespreken vond ik erg tof 
omdat ze zo informatief waren. Ik denk dat ze een hoop leden op de hoogte hebben 
kunnen brengen en meer betrokken bij de huidige politiek. 
 
In het algemeen denk ik dat ik binnen het bestuur vooral het thema 
duurzaamheid/upcycling heb belichaamd. Ik ben de persoon die zegt “kunnen we 
hier ook een plastic vrije optie voor vinden?” of “misschien kunnen we wel iets leuks 
maken als cadeautje in plaats van kopen?”. 
 
Het schrijven van blogs vond ik erg leuk en ik ga mijn best doen om voor het einde 
van het jaar er nog eentje die ik belangrijk vind in te leveren, namelijk over bitcoins. 
Ik ben geïnspireerd om meer over mijn politieke meningen te uiten en het gesprek 
aan te gaan met mensen. 
 
Wat ik jammer vind is dat het niet altijd lukte met dit grote bestuur om mezelf bij alle 
acties te betrekken. Ik heb immers ook veel te veel projecten naast DWARS lopen om 
bij alle dingen die ons bestuur deed actief te zijn. Ik heb veel geleerd over 
tijdsmanagement. 
 
Daarnaast vind ik het heel tof dat ik nu op dieper niveau weet wat in de stad gebeurt. 
Ik ben DWARS heel erg dankbaar dat ik nu meer betrokken raak bij wat er precies 
gebeurt met ons landje & stadje! Daarnaast ben ik iedereen uit het bestuur en alle 
mensen die het bestaan van DWARS ondersteunen dankbaar dat we dit mogen doen, 
wat tof om zo low-key betrokken te zijn in politiek!  
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Bijna overbodig om te zeggen, maar de pandemie heeft een grote impact gehad op 
de activiteiten van de AcCie. We hebben slechts één keer fysiek vergaderd, en alleen 
maar online acties gedaan. De AcCie bestond dit jaar uit 4 'reguliere' (niet-bestuur) 
DWARS-leden, en daarnaast waren er een aantal bestuursleden die bij de AcCie 
betrokken waren. Dit jaar hebben we twee grotere en één kleine actie gedaan: 

• Voedselbankactie: Met deze actie hebben we ons ingezet voor het feit dat 
mensen in Amsterdam Noord soms ver van de voedselbank wonen, en de ov-
reis erheen nauwelijks kunnen betalen. Op dit onderwerp hebben we een 
thema-avond georganiseerd, hebben we €450 opgehaald om GVB-
dagkaarten te kopen en hebben een aantal DWARSers een middag 
meegeholpen bij de voedselbank. 

• Bankenactie: Met deze actie hebben we aandacht gevraagd voor duurzaam 
bankieren. Daartoe hebben we een thema-avond over dit onderwerp 
georganiseerd, een overstaphandleiding gemaakt en een video gemaakt 
waarin we mensen oproepen over te stappen naar een duurzame bank. Graag 
hadden we nog een tweede thema-avond willen organiseren, eventueel 
samen met een andere afdeling of PJO, maar hier zijn we helaas niet aan 
toegekomen. Wellicht iets voor volgend jaar. 

• Kandidatenlijst: Rond het referendum waar GroenLinks leden konden 
stemmen op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben 
we aandacht gevraagd voor een aantal jonge kandidaten die de DWARS-
idealen goed kunnen vertegenwoordigen. Dit hebben we gedaan door een 
videoboodschap van hen via sociale media te delen. 

Twee van de AcCie leden zaten ook vóór dit jaar al in de AcCie. Zij gaven aan dat 
voorheen acties weleens te ambitieus werden opgezet, waardoor ze niet van de grond 
kwamen. Volgens hen is het positief dat de acties van dit jaar bescheiden maar 
concreet, en daardoor ook uitvoerbaar waren. De keerzijde is dat we het ons 
misschien ook weleens iets te makkelijk hebben gemaakt, temeer omdat we ook 
oncontroversiële onderwerpen kozen voor onze acties. Wat ook merkbaar was, is dat 
acties uitvoeren langer duurt dan je van tevoren verwacht, waardoor soms het tijdspad 
van de actie aangepast moest worden. Een verder verbeterpunt voor de AcCie is het 
aanhouden van een iets strakkere interne rolverdeling (wie onderhoud het contact 
met het bestuur, wie maakt de notulen etc.). Al met al was het een geslaagd 
commissiejaar. 
 
- Koen Donatz 
 

Dit jaar hebben we de Campagnecommissie mogen oprichten. Wij denken dat 
vanwege het coronajaar er een stuk minder interesse was in een deelname aan 
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DWARS-organen in het algemeen. De leden waren niet altijd even betrokken en zo 
begonnen we dus met een achterstand aan deelnemers. Ook voorzitter Margo begon 
eigenlijk als interim, maar heeft de commissie al snel geadopteerd als eigen. Ondanks 
het gekke jaar hebben we goed wat actie van de grond gekregen! 
 
We hebben verschillende (online) evenementen kunnen organiseren. Beginnende 
met twee keer een politiek café. We hadden kandidaten van GroenLinks die 
meededen en na met elkaar in gesprek te zijn gegaan ook in gesprek gingen met 
onze DWARS-leden. Het was erg fijn om op deze manier kandidaten enigszins 
persoonlijk te leren kennen. Er werden verschillende onderwerpen besproken, die wij 
uitgekozen hadden op onze DWARSe rode/paars en groene onderwerpen. Allereerst 
het Politiek Café over racisme met Simion Blom en Nevin Özütok en ten tweede over 
het startkapitaal en het leenstelsel met Lisa Westerveld en Lyle Muns. 
 
Na de verkiezingsdagen hebben we twee formatiebesprekingsevenementen 
georganiseerd. Het was erg tof dat onze eigen commissieleden Huayro en Koen dit 
faciliteerden. Hun kennis hierover was zeer accuraat en volledig. Er werd veel 
besproken en er werd informatie gedeeld. 
 
Naast de online evenementen hebben we meerdere blogartikelen gepost in de 
aanloop naar de verkiezingen. De eerste blog ging over een uitleg over de 
toeslagenaffaire. Andere blogs gingen over het belang van stemmen in het algemeen, 
de doorrekeningen en we hebben een aantal kandidaten uitgelicht. Daarnaast 
hebben we geprobeerd leden betrokken te houden door 3x een update te geven 
over waar wij ons als CaCo mee bezig hielden en hoe leden zelf mee konden doen.  
We hebben geflyerd, een memecollectiefje opgericht (!) en verschillende teksten 
gestoepkrijt tijdens de verkiezingsdagen. 
 
Dit alles werd ook via de nieuwsbrief gedeeld natuurlijk. We waren er maar druk mee! 
We hadden graag wat meer feedback en input van leden gezien. Dit is misschien iets 
waar we volgende keer meer tijd aan kunnen besteden.  
 
Campagnecommissie, bedankt voor jullie inzet!! 
 
*Deze commissie gaat door in commissie Lokale Politiek omdat we komend jaar de 
gemeenteraadsverkiezingen hebben en dat onze een logische stap leek. 
 
-Margo Mustert 
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Door corona is het voor de Cultuurcommissie erg lastig geweest om evenementen te 
organiseren. De harde lockdowns, strenge mensenmaxima en sluiting van culturele 
instellingen hebben vrijwel alle mogelijkheden voor onze voeten vandaan geveegd. 
Deze strenge maatregelen hebben de motivatie van de commissieleden tevens niet 
ten goede gebracht. Het animo om ondanks de maatregelen toch het een en ander 
bijvoorbeeld online te organiseren, was daardoor flink beperkt. 
 
Wel is het gelukt om aan het begin van het jaar een muziekevenement te organiseren. 
Hierbij heeft een band opgetreden in een zaal en is dit gestreamd, zodat de leden 
het optreden konden bekijken. 
 
Wegens persoonlijke omstandigheden van de commissievoorzitter, is er halverwege 
het jaar besloten om het voorzitterschap over te dragen aan het bestuur. Het bestuur 
heeft toen de kunstestafette teruggebracht. Deze is positief ontvangen door de 
leden. Er zijn twee rondes geweest waarin leden de kunst in hun stad of buurt onder 
de aandacht hebben gebracht. 
 
We hopen dat, mede door de versoepelingen van de coronamaatregelen de 
cultuurcommissie weer zal opbloeien. Het is een commissie waarbij in een jaar zonder 
corona veel mogelijk is en waar veel plezier uitgehaald kan worden. 
 
- Myrthe Koopman 

 

In het begin van het jaar hebben we een paar weken fysiek kunnen vergaderen, 
daarna zijn we wegens COVID helaas geswitcht naar online vergaderen en al onze 
evenementen zijn ook online gehouden dit jaar. We hebben een aantal interessante 
evenementen gehad dit jaar en we zijn ook bezig geweest met een enquête. Ons 
eerste evenement ging over jongeren die autistisch zijn en de impact op hun sociale 
leven. Dit was een erg succesvol evenement, waarvoor we ook veel complimenten 
voor hebben gekregen. Hierna hebben we ons gefocust op de enquête en we hebben 
ook een evenement gehouden binnen het onderwerp van de enquête: diversiteit 
binnen DWARS Amsterdam. Dit was een kleinschalig evenement waarbij we wat 
stellingen met z’n alle hebben besproken. Vervolgens hebben we de enquête 
aangescherpt, maar duurde het helaas wel een tijdje voordat we de enquête online 
konden plaatsen. Dit was omdat rond deze periode iedereen binnen de commissie 
erg druk was in hun persoonlijke leven, waardoor er ook minder gedaan werd. Rond 
deze tijd begon onze samenwerking met Activist Handbook, waarmee we een 
evenement hebben gehouden over genderneutrale taal. Ook dit was een erg 
geslaagd evenement, waar we veel geleerd hebben en er ook ruimte was voor een 
open gesprek. Nu zitten we op een punt dat we de enquête eindelijk online hebben 
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geplaatst en ook de resultaten binnen hebben, maar dat er weinig ‘leven’ in de 
commissie is, zeker vergeleken met de start van het jaar. De reden hiervoor zit 
voornamelijk bij het persoonlijke leven van onze leden, gezien iedereen erg druk is. 
Hierdoor is de commissie de laatste maanden een stuk minder op orde, waar ik als 
voorzitter medeverantwoordelijk voor ben. Op de agenda hebben we nog de 
resultaten van de enquête moeten verwerken, een samenwerking hebben met Asian 
Raisins x InterCom en het jaar moeten afsluiten. Ik ben zelf, zeker de afgelopen 3 
maanden, erg druk geweest met school waardoor ik ook minder orde kon brengen 
aan de commissie + de leden tonen minder initiatief dan eerst. Ik hoop het jaar nog 
goed te kunnen afsluiten en iets moois achter te kunnen laten voor het nieuwe jaar. 
 
- Farah Abdelmalek 
 

De verantwoording van de Internationaalcommissie is te vinden bij de 
verantwoording van Srish, bestuurslid Internationaal. Als permanente commissie 
wordt de Internationaalcommissie formeel onafhankelijk van het bestuur. 
 

Introductie  
In het wintercongres van 2020 werd er gestemd op het behouden van de commissie 
Lokale Politiek. Het doel van mijn interim-voorzitterschap was het in stand houden van 
de commissie, en het begeleiden van nieuwe leden binnen de commissie. Ook was 
het de bedoeling om, waar mogelijk, nieuwe stukken te schrijven. Er is voor gekozen 
om tijdens het interim voorzitterschap geen evenementen te organiseren. Dit komt 
mede door de maatregelen rond COVID-19.  
 
Financiën 
Onder andere door de maatregelen rond corona heeft de commissie Lokale Politiek 
geen fysieke activiteiten georganiseerd. Hierdoor was er tijdens het interim-
voorzitterschap geen behoefte om financiële middelen vanuit DWARS Amsterdam te 
gebruiken. Deze commissie heeft dus geen kosten gemaakt. 
 
Activiteiten  
De commissie Lokale Politiek heeft mede door COVID-19 niet veel activiteiten kunnen 
doen. Ook het gebrek aan actieve leden maakt het lastig. De commissie heeft zich in 
het begin daarom voornamelijk gericht op het werven van extra leden, maar dit is 
jammer genoeg niet gelukt. Dit komt mede door het gebrek aan fysieke activiteiten 
vanuit DWARS Amsterdam, waar toch vaak meer potentiële commissieleden 
geworven kunnen worden. Verder heeft de commissie een start gemaakt aan een 
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interviewserie met de huidige gemeenteraadsleden. Er is een interview afgenomen 
met Elizabeth IJmker, welke op dit moment wordt uitgewerkt. 
 
Afsluiting  
Het interim-voorzitterschap was uiteindelijk voornamelijk een waarnemende positie, 
met de focus op het werven van extra leden zodat de commissie na de benoeming 
van een nieuwe voorzitter een frisse start kan maken. Dit is echter niet volledig gelukt, 
omdat dit aanzienlijk moeilijker werd door de omstandigheden rond COVID-19. Het 
is wel gelukt om de commissie in stand te houden, zoals opgelegd na de winter-aav. 
Als interim-voorzitter wens ik de toekomstige voorzitters veel succes en plezier bij het 
voorzitten van deze commissie. 
 
- Philip Garcia Hoogland 
 

Op de afgelopen winter-aav is er een motie aangenomen om een Adviescommissie 
op te richten, naar het voorbeeld van de landelijk Raad van Advies. Aanleiding 
hiervoor was het afschaffen van de kopgroep, dat onder het vorige bestuur was 
ingezet. Het doel was om de ervaring van niet-bestuursleden een vaste plek te geven 
in een commissie, die kan adviseren en controleren. 
Na het uitzetten van een open vacature zijn op de tussentijdse aav in april vervolgens 
vier leden van de Adviescommissie ingestemd. Een opdracht aan deze eerste leden 
was en is om te adviseren over hoe de Adviescommissie in de afdeling zou passen, 
naast het leggen van een basis vóór het volgende bestuur. Denk hierbij aan afspraken 
(rechten en plichten) tussen het bestuur en de commissie en hoe de verkiezing van 
nieuwe leden zou verlopen. Dit kan vervolgens uitgewerkt worden in het 
afdelingsreglement. 
 
Sinds de tussentijdse aav ben ik als secretaris met commissielid Simon continu in 
overleg geweest over de voortgang en het opstarten van de Adviescommissie. Helaas 
bleek dat de plannen voor de commissie op dit moment nog te hoog gegrepen 
waren. Als secretaris zal ik het opstarten van de commissie overdragen aan mijn 
opvolger. Hierbij is het belangrijk dat er gewerkt wordt aan afspraken, een plek in het 
afdelingsreglement (inclusief de manier van verkiezen en termijnen) en het in overleg 
vinden van nieuwe commissieleden als de huidige leden willen stoppen met hun 
opdracht. 
 
Ik wil Simon en ook de andere leden bedanken voor hun inzet tot nu toe, en ik hoop 
dat ze na de zomer-aav een goede rol kunnen innemen binnen de afdeling. Ik hou 
mezelf beschikbaar om hier informeel over na te denken. 
 
- Frank Lemmers 
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De kascontroles vonden plaats op 16 januari en 2 juni 2021. De aanwezigen waren 
beide keren Mohammed Khan (penningmeester DWARS Amsterdam), Kiete Schmitt 
(bestuurslid DWARS Amsterdam), Déwi Hopman (KasCo), Anna van der Heijden 
(KasCo) en Myrthe Koopman (KasCo). 
 
Bij de eerste controle waren de taken als volgt verdeeld: Déwi en Anna controleerden 
de bankafschriften met de ingevoerde uitgaven en inkomsten in e-boekhouden vanaf 
onderaan (inclusief bonnetjes). Myrthe startte bovenaan en controleerde daarnaast de 
fysieke kas. We liepen tegen het probleem aan dat er op de bonnetjes ook andere 
dingen stonden dan dat gedeclareerd werd. Hierdoor waren de bonnetjes lastig te 
controleren. Wel bleek alles uiteindelijk in orde. 
 
Tijdens de tweede controle startten Déwi en Anna weer met dezelfde taak als de 
vorige keer. Aangezien er dit keer veel minder inkomsten en uitgaven waren, deed 
Myrthe enkel de fysieke kas en daarnaast nog een tweede check op de bonnetjes. 
Zowel tijdens de balanscontrole als de check op de winst- en verliesmutaties werd 
niks geks gevonden. Daarnaast waren de bonnetjes overal bijgevoegd en duidelijk dit 
keer. Enkel de gedeclareerde bedragen stonden erop, waardoor we veel sneller klaar 
waren vergeleken met de eerste controle. De Kascommissie raadt aan dit zo te blijven 
doen. 
 
Al met al waren het twee efficiënte kascontroles door de heldere taakverdeling, 
waarbij de tweede nog efficiënter was dan de eerste door de duidelijke en makkelijk 
te controleren bonnetjes.  
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Inkomsten  

 
 
 
Uitgaven 

 
  

Code Omschrijving Inkomsten Begroting

1000 Kas -€                  259.25€         

8001 Bijdrage DWARS Landelijk 1,486.66€        2,200.00€      

8002 Bijdrage GL-Amsterdam -€                  400.00€         

8003 Donaties naar bank 163.54€           -€                

8007 Donaties naar kas -€                  -€                

Totaal Inkomsten 1,650.20€        2,859.25€      

Code Omschrijving Uitgaven Begroting Resterend Resterend %

4010 Eigen Evenementen 117.38€                  350.00€               232.62€                        66%

4020 AAV 25.89€                    150.00€               124.11€                        83%

4030 Vergaderingen 20.00€                    50.00€                  30.00€                          60%

4050 Algemene Acties 300.00€                  150.00€               -150.00€                      -100%

4080 Nieuweledenavonden -€                         200.00€               200.00€                        100%

4090 Gezamenlijke Evenementen 175.35€                  700.00€               524.65€                        75%

4100 Overige commissies 7.68€                       300.00€               292.32€                        97%

4101 Actie Commissie 49.02€                    150.00€               100.98€                        67%

4102 Campagne Commissie 18.52€                    271.75€               253.23€                        93%

4200 Overige werkgroepen -€                         75.00€                  75.00€                          100%

4530 Lidmaatschap ASVA 12.50€                    12.50€                  -€                               0%

4600 Onvoorziene Kosten -€                         100.00€               100.00€                        100%

4700 Pandhuur -€                         110.00€               110.00€                        100%

4710 EHBO-cursus bestuurslid -€                         70.00€                  70.00€                          100%

4720 Kosten afdelingsrekening 120.57€                  170.00€               49.43€                          29%

Totaal Uitgaven 846.91€                  2,859.25€            2,012.34€                    70%
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Uitgaven 
Eigen evenementen: 

- Grootste kosten: aankoop kaarten en cactussen voor valentijnsactie 
- De rest: sprekersbedankjes en verzendkosten voor sprekersbedankjes 

AAV: 
- Bedankjes voor notulisten en voorzitters van afgelopen aav’s 

Vergaderingen: 
- Bedankjes voor DWARS Academy-trainers 

Algemene acties: 
- 300 euro binnen deze post is uitgegeven aan de stoelsponsoractie die we 

tijdens Valentijnsdag hielden. Het lijkt nu dat we over budget zijn gegaan, 
maar tijdens de actie hebben we ongeveer 136 euro opgehaald aan donaties. 
Daadwerkelijke eigen uitgave is daarom ongeveer 164 euro. 

Gezamenlijke activiteiten: 
- PJO-wandeling 
- Sprekerskosten: thema-avond complottheorieën, hiervan krijgen we nog geld 

van andere DWARS-afdelingen, waardoor deze uitgave minder wordt dan 
hier is weergeven. 

Overige commissies: 
- Verzendkosten sprekers voor thema-avond 

Actiecommissie: 
- Grootste kosten: stickers voor bankenactie 
- Verzendkosten sprekersbedankjes 

Campagnecommissie: 
- Voornamelijk kosten van bedankjes voor de sprekers bij campagneactiviteiten 

Lidmaatschap ASVA: 
- Als afdeling zijn we lid van de ASVA-studentenunie.  

 
Inkomsten 
Kas: 

- Er zijn geen donaties naar de kas gemaakt. 
- Het begrootte geld van 259,25 euro was geld dat in de kas zat afkomstig van 

voorgaande jaren. Hiervan is 250 euro op de afdelingsrekening gestort en 
gebruikt voor de Meervaart-stoelsponsoring. Geld resterende in de kas 
bedraagt 9,25 euro. 

Donaties naar de bank: 
- 27,14 euro afkomstig van de Jonge Democraten voor een activiteit van vorig 

jaar waar zij nog voor moesten betalen. 
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- 136,14 euro is door leden en niet-leden totaal betaald voor de 
valentijnskaarten en cactussen.  
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Volgens het afdelingsreglement is het nog mogelijk om je te kandideren op de aav 
zelf. 

Lieve DWARSers 
 
Mijn naam is Luco en dit jaar sta ik kandidaat voor de functie van voorzitter. In de 
landelijke Commissie Internationaal heb ik mij veel beziggehouden met migratie. Het 
belangrijkste wat ik daarvan geleerd heb is misschien wel – beter laat dan nooit – hoe 
ongelofelijk belangrijk lokale politiek is. Dáár gebeurt het. Dus als we de wereld een 
beetje beter willen maken, dan begint en eindigt dat lokaal. 
 
Dat wil ik samen met jou doen. Als mij het vertrouwen wordt gegeven jouw voorzitter 
te zijn, zorgen we dat binnen onze afdeling iedereen zich thuis voelt. Dan groeien en 
bloeien onze groene, sociale en vrijzinnige ideeën en maken we onze DWARSe naam 
ook lokaal waar. Doe je mee? Voor vragen kun je me altijd een appje sturen. 
 

Mijn naam is Jazz Komproe, ik ben 17 jaar, sinds kort geslaagd voor mijn VWO en ik 
ga het komende jaar Politicologie, Filosofie en Economie (PPE) studeren op de VU. 
Het afgelopen jaar heb ik veel geleerd over DWARS als bestuurslid Promotie en 
Ledenwerving en veel leuke mensen leren kennen. Nu ben ik nog enthousiaster om 
de volgende stap te zetten als voorzitter. Corona heeft duidelijk gemaakt hoe 
belangrijk politiek is. Daarom is het nu nog belangrijker om ons DWARSe geluid te 
laten horen door onze politieke invloed te vergroten en onze activistische roots weer 
op te pakken. Ook wil ik ervoor zorgen dat onze afdeling echt een opstapje wordt 
voor jongeren om actiever te worden in de lokale politiek, zodat DWARS echt een 
leerschool kan zijn. 
 
Het komende jaar kunnen we hopelijk weer supertoffe fysieke activiteiten organiseren 
en in 2022 gaan we echt knallen tijdens de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben heel dankbaar voor de kans die ik heb gekregen 
op de vorige zomer AAV en hoop dat ik mij het komende jaar weer volledig mag 
inzetten voor deze prachtige vereniging. 
 

Ik ben Annika en ik sta kandidaat voor de functie van secretaris. In het dagelijks leven 
ben ik student Natuur- en Sterrenkunde, en verder vind ik het leuk om in mijn vrije tijd 
te gamen of te lezen. Ik heb DWARS leren kennen als een warme plek met leuke 
mensen waar ik me helemaal thuis voel, en ik zou graag willen bijdragen aan deze 
positieve sfeer door middel van een positie in het bestuur. Daarnaast ben ik 
enthousiast over de waarden en idealen van DWARS, en deze zou ik graag, met jullie, 
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willen overbrengen op een meer prominente plek dan ik de afgelopen tijd al heb 
mogen doen. Belangrijk hiervoor is dat de afdeling achter de schermen goed blijft 
draaien, een opdracht die ik graag op me wil nemen. Tot slot vind ik het belangrijk 
dat DWARS toegankelijk is en blijft voor iedereen, en dat er voor iedereen leuke en 
interessante activiteiten bij te wonen zijn. Als ik verkozen word, wil ik me hier dan ook 
voor inzetten in het komende jaar. 
 

Ik ben Martin, 19 jaar oud. Ik kom uit Maastricht, maar woon nu bijna een jaar in 
Amsterdam. Sinds iets meer dan een jaar ben ik lid van DWARS. In die tijd heb ik met 
veel plezier aan een aantal activiteiten van de afdeling Amsterdam meegedaan. Ik 
heb zin om me het komende jaar op een actievere manier in te zetten voor de 
vereniging, daarom solliciteer ik naar de functie van penningmeester. Door mijn 
studie politicologie ben ik dagelijks bezig met de politiek. Het lijkt me echter leuk om 
ook op een actieve manier met de politiek bezig te zijn binnen DWARS, omdat ik de 
politiek niet van een afstandje wil blijven bekijken, maar ook graag zelf dingen wil 
veranderen. Volgend jaar begin ik naast mijn studie politicologie aan de studie 
Economics and business economics. Een affiniteit met cijfers is dus zeker aanwezig. 
Het afgelopen jaar ben ik penningmeester geweest van een commissie van 
studievereniging EOS, maar door corona heb ik daar niet heel veel werk hoeven 
verrichten. Het lijkt me erg leuk om met een aantal (grotendeels) gelijkdenkenden de 
afdeling te besturen en activiteiten te organiseren en zo mijn steentje bij te dragen 
om de DWARSe idealen realiteit te maken. 
 

Mijn naam is Alicia Macnack, ik ben 19 jaar oud en stel me hierbij kandidaat als 
bestuurslid internationaal.Ik spreek zelf vloeiend Engels en Nederlands. Ik ben nu al 
een aantal maanden lid van Dwars en heb een aantal erg leuke thema avonden mogen 
bijwonen. Ik wil graag meer actief worden in de politiek in mijn regio en bestuurslid 
binnen het Dwars Amsterdam bestuur lijkt mij de perfecte manier hiervoor. Ik hou me 
erg graag bezig met landelijke en internationale politiek. Ik vind het erg belangrijk dat 
Dwars meer toegankelijk wordt voor internationale leden en leden die geen 
Nederlands spreken. Mijn doel zou zijn om meerdere stukken op de website te 
vertalen en ook om meerdere engelstalige thema avonden te organiseren. 
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Er zijn geen sollicitaties binnengekomen voor commissievoorzitter van de 
Cultuurcommissie, Diversiteitscommissie, Internationaalcommissie en de commissie 
Lokale Politiek. Volgens het afdelingsreglement is nog mogelijk om je te kandideren 
op de aav zelf. 
 

Er is nog geen stukje binnengekomen. 

Deze leden worden voorgedragen aan de aav: 
• Koen Donatz  
• Mohammed Khan 

Deze leden worden voorgedragen aan de aav: 
• Job Vermaas 
• Rijk van Beek 
• Titus van der Valk 
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Je kunt tot op de algemene afdelingsvergadering zelf wijzigingsvoorstellen indienen 
op het afdelingsreglement en het afdelingshandvest. Dit kan via de website: 
https://dwars.org/amsterdam/wijzigingsvoorstellen/ 

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

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

