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Voorwoord 
Voor je ligt de krant voor de algemene afdelingsvergadering op 30 november. 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. Verder zijn er deze algemene afdelingsvergadering ook 
verkiezingen voor bestuursfuncties en commissievoorzitters. 
 
Door corona zal deze algemene afdelingsvergadering deze keer online zijn. Het zal 
via Zoom gaan, en je hebt het recht om bezwaar te maken op het aanmeldformulier. 
Het bestuur probeert dan een werkend alternatief te vinden. Uiterlijk op de dag van 
de vergadering ontvang je een e-mail met de link naar de Zoom. 
 
Tijdens de algemene afdelingsvergadering zijn Sem Grootscholten de dagvoorzitter 
en Annika van den Brink 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 (Annika). Dit kan op 
secretaris.amsterdam@dwars.org. 
 
Namens het hele bestuur hoop ik dat je een fijne algemene afdelingsvergadering 
meemaakt. 
 
Liefs, 
Annika van den Brink 
Secretaris 
 
Ook namens: 
Jazz Komproe 
Voorzitter  

https://dwars.org/documenten/
mailto:secretaris.amsterdam@dwars.org
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Agenda 
 

Wanneer Wat Wie 
19:00 1. Korte inloop en opening AAV 

• Stemrecht verlenen (wanneer 
nodig) 

Jazz en Sem 

19:10 2. Opening en uitleg AAV 
• Uitleg vragen stellen op AAV 
• Uitleg Inkesta 

Jazz 

19:15 3. Instemmen presidium en 
stemtelcommissie 

• Presidium instemmen: Sem en 
Annika 

• Stemtelcommissie voor 
verkiezingen instemmen: Kiete 

Jazz 

19:20 4. Vaststellen agenda Sem 
19:22 5. Vaststellen notulen 

• Zomer-AAV 
Sem 

19:25 6. Mededelingen Jazz 
19:30 7. Verantwoording bestuur 

• Mondelinge verantwoording en 
antwoord op ingestuurde 
vragen 

• Mondelinge vragen 
• Mondeling antwoord 

Algemeen (Jazz) en per 
bestuurslid 

20:00 8. Organisatorisch 
• Verantwoordingen inhoudelijke 

commissies 
• Actiecommissie en 

Internationaalcommissie 
(afzonderlijk) 

• Verantwoording 
Adviescommissie 

• Verantwoording 
Zoekcommissie 

Commissievoorzitters, 
vertegenwoordiging (bij 
Adviescommissie en 
Zoekcommissie) 

20:10 9. Verkiezingen bestuur en 
commissievoorzitters 

• Korte toelichting orde 
• Voorstellen en vragen 

beantwoorden door 
bestuurskandidaten 

Sem, Kiete en de kandidaten 
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• Voorstellen en vragen 
beantwoorden door kandidaten 
commissievoorzitters 

20:30 10. Pauze  
20:45 11. Kleine verrassing  
20:50 12. Financiën 

• Verantwoording Kascommissie 
• Verantwoording 

penningmeester over eerste 
helft bestuursjaar 

Martin en vertegenwoordiging 
kascomissie 

21:00 13. Wijzigingsvoorstellen documenten 
• Toelichting indieners en vragen 

per wijzigingsvoorstel 
• Stemmen via polls 

Sem 

21:05 14. Moties Sem 
21:10 15. Uitslagen verkiezingen Kiete 
21:15 16. Wat verder ter tafel komt  
21:17 17. Rondvraag Iedereen 
21:20 18. Afsluiting Sem en Jazz 
21:22 19. Online naborrel Iedereen die er zin in heeft 
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Verantwoordingen bestuur 
Algemene bestuursverantwoording 
Beste afdeling, 
 
Alweer bijna een half jaar sinds wij als bestuur zijn verkozen. Dit betekent dat het tijd 
is om even terug te blikken op het verloop van de afgelopen maanden, maar ook 
om vooruit te kijken.  
 
Bezigheden  
Als bestuur konden we pas echt van start na de zomer. Als eerste echte 
onderneming waren de introweken van de VU, UvA en ook de Hogeschool van 
Alkmaar. Samen als bestuur hebben we trainingen gevolgd bij DWARS Academy om 
meer te leren over de basisdingen zoals effectief vergaderen, feedback geven en 
samenwerken. Ook kregen we begeleiding bij het schrijven van een goed 
beleidsplan.  
 
Daarnaast bleek de omschakeling van online naar fysiek toch lastiger dan ingeschat. 
Bij een fysieke activiteit komt toch meer kijken en was het vooral de zaak hoe wij 
leden weer konden mobiliseren. De eerste kennismakingsborrel was een leuke 
manier om te beginnen en leden op een laagdrempelige manier te leren kennen. 
Wel merkten wij algauw dat ledenbinding een uitdaging zal worden in ons jaar.  
 
Het aantal activiteiten de afgelopen maanden was nog niet op het niveau dat we 
hadden willen bereiken. Voor iedereen was het een drukke periode nu de 
maatregelen even helemaal verdwenen en iedereen volop van hun vrijheid genoot. 
Toch hebben we bij een paar mooie demonstraties aan kunnen sluiten, ook op 
sociale media onze stem laten horen en een paar leuke activiteiten georganiseerd.  
 
Bestuur 
Alhoewel we nog steeds een bestuursuitje moeten plannen komen wij als bestuur 
steeds dichter bij elkaar. Onder andere op het afdelingenweekend, maar ook 
gewoon tijdens of na activiteiten en vergaderingen leerden we elkaar beter kennen. 
Onze samenwerking verloopt steeds soepeler en alhoewel meningen zeker kunnen 
verschillen is er nog geen conflict geweest dat we niet konden oplossen.  
 
Natuurlijk hebben we als klein bestuur best een uitdaging voor ons om de taken te 
verdelen en uit te voeren. De mogelijkheden zijn wat minder met een klein team, 
toch proberen we er het beste van te maken en ons 100% in te zetten! 
 
De afdeling zelf 
Een probleem dat binnen onze afdeling, maar misschien wel heel DWARS speelt is 
de afname van interactie en ledenbinding. Steeds minder leden zijn onze ‘vaste 
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klanten’. Dit maakt het moeilijker om de commissies nieuw leven in te blazen, om 
grote activiteiten te organiseren of mensen vinden voor de beschikbare functies 
binnen onze afdeling.  
 
Dit wordt dan ook een grote uitdaging voor ons bestuur, een doel waar wij met ons 
allen ook voor gaan. We willen leden meer betrekken, dichterbij onze afdeling 
brengen en ook meer mensen trekken naar activiteiten. Dit wordt een grote klus en 
we hopen daarbij te kunnen rekenen op de hulp van onze leden.  
 
Een belangrijk inzicht is dat een afdeling niet alleen goed loopt door het bestuur, 
maar door de inzet van alle leden. In commissies, bij demonstraties en tijdens 
activiteiten. We hopen nog een mooi half jaar tegemoet te gaan! 
 
Liefs, 
Het bestuur 
 

Voorzitter – Jazz Komproe 
Lieve DWARSers, 
 
Niet normaal hoe snel deze afgelopen maanden voorbij zijn gegaan. Ik heb het 
gevoel dat ik nog steeds bij de eerste kennismakingsborrel gezellig zit te babbelen, 
maar ondertussen spelen er al kerstnummers op de radio!  
 
Na de zomer zijn wij als bestuur van de start gegaan. Ik moet eerlijk bekennen dat ik 
had onderschat hoeveel tijd mijn studie in beslag zou nemen. Daarnaast was het 
opstarten van de afdeling na die 1.5 jaar corona zwaarder dan verwacht. Toch heb ik 
veel mensen ontmoet, gesprekken gehouden en plannen gemaakt! 
 
Het organiseren van fysieke activiteiten bleek een grotere uitdaging dan gedacht. 
Vinden van sprekers ging stroef, promotie maken was vaak niet ver genoeg van te 
voren en de opkomst was niet al te hoog. Toch heb ik erg genoten van de 
activiteiten die wij wel neer hebben kunnen zetten.  
 
Ik ben heel blij met ons activisme! Lekker de straat op en van ons laten horen. Zeker 
na zo lang stilzitten voelt het fijn om de straat op te kunnen. Toch hoop ik 
demonstraties ook meer toegankelijk kunnen maken voor leden die nog nooit hun 
activistische spirit hebben gevonden. Dit wordt ook heel belangrijk als de campagne 
eraan komt, een grote uitdaging, maar vooral een mooie kans voor ons als afdeling! 
Tijdens de campagne willen we onze stem niet alleen in Amsterdam, maar ook in 
andere grote steden laten horen. Daarnaast willen we jonge kandidaten steunen 
door heel de provincie en gaan we hopelijk zorgen voor een mooie uitslag in maart 
2022!  
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Als laatste wil ik nog even mijn mede-bestuursleden bedanken. Ondanks dat het 
best een rare periode is geweest nemen jullie de taken goed op je en worden we 
steeds meer één bestuur. Laten we zo doorzetten en er nog een mooi jaar van 
maken! 
 
Ik heb erg zin in de 2e helft van het jaar, er liggen veel kansen, maar ook veel ruimte 
om te groeien. De nieuwe coronamaatregelen worden zwaar, maar we maken er het 
beste van! 
 

Secretaris – Annika van den Brink 
Zoals ook mijn mede-bestuursleden aangeven, voelt het alsof het bestuursjaar net 
begonnen is en we nu al een verantwoording moeten schrijven. Echter zitten we er 
natuurlijk alweer bijna een halfjaar en hebben we ook al verschillende mooie 
activiteiten mogen organiseren. Later wil ik nog wat zeggen over ons algemeen 
functioneren als bestuur, maar eerst wil ik wat zeggen over mijn functie als 
secretaris. 
 
De overdracht met Frank verliep soepel, en ik had al snel toegang tot alle websites 
die nodig zijn om bij te houden als secretaris. Gelukkig spraken de meeste websites 
voor zich. Ook had ik toegang tot verschillende templates van vorige jaren, 
bijvoorbeeld voor de notulen, voor de nieuwsbrief en voor deze AAV-krant. Dit heeft 
me erg geholpen in het opstarten als secretaris, zonder enige ervaring in een 
bestuursfunctie. Ik heb me dan ook goed kunnen richten op mijn inhoudelijke taken, 
zoals de website up to date houden. Naast het up to date houden van de website 
ben ik ook begonnen met het archiveren van belangrijke stukken tekst of 
afbeeldingen van de website. Aangezien we eind januari overgaan op een nieuwe 
website, is het belangrijk dat we de dingen bewaard hebben die we willen bewaren. 
Hiervoor geldt ook dat ik me het komende halfjaar na de overstap op de nieuwe 
website wil richten op het gestructureerd inrichten van de website. Ik wil gaan 
werken aan het maken van herbruikbare formulieren in dezelfde stijl, en zorgen dat 
alles goed vindbaar is. 
 
Daarnaast heb ik me tot nog toe ook kunnen houden aan een maandelijkse 
nieuwsbrief. Dit lijkt me ook een goede frequentie, om genoeg te vertellen en aan 
te kondigen te hebben aan de leden. Wel wil ik het komende halfjaar zelf wat 
actiever contact onderhouden met de commissievoorzitters om in de nieuwsbrief 
ook beter voor hen promotie te maken. Daarnaast lijkt het me leuk als de leden zelf 
ook weer bijdragen aan de blogposts op de website en de nieuwsbrief. Om dit te 
bereiken is het belangrijk de ledenbinding te verbeteren. Dit is een doel dat wij ons 
als bestuur hebben gesteld, en waar het komende halfjaar actief aan gaan werken. 
Dit willen we onder andere doen door een alle nieuwe leden via een telefoontje of 
appje te benaderen en hopelijk te betrekken bij DWARS Amsterdam. 



 

9 
DWARS Amsterdam | AAV-krant | Winter-AAV 2021 | 30 november 

 
Naast dit doel hebben we ons als bestuur ook als doel gesteld om meer vooruit te 
plannen met activiteiten. Op die manier kunnen we beter sprekers en een locatie 
regelen en ook eerder promotie maken voor activiteiten om meer leden te trekken. 
Afhankelijk van wie er tijd heeft, zal Alicia of ik ook de taak op ons nemen om een 
planning te maken voor iedere activiteit waarin alle taken staan beschreven en wie 
wat gaat doen. Op die manier zorgen we dat alle taken gedaan worden en dat de 
werklast niet oneerlijk is verdeeld. 
 
Met deze doelen willen we ons als bestuur, en wil ik me als secretaris het komende 
halfjaar bezighouden. Verder wil ik de goede punten zoals beschreven in mijn 
verantwoording vasthouden. 
 

Penningmeester – Martin Voogd 
Pas net penningmeester en nu al een verantwoording moeten schrijven, zo voelt het 
een beetje. Toch is het alweer vijf maanden geleden dat ik verkozen ben tot 
penningmeester van onze afdeling. Door een goede overdracht met Mohammed, 
de vorige penningmeester, voelde ik me al snel comfortabel in mijn functie. Ook 
had ik al snel toegang tot de afdelingsrekening, waardoor ik mijn taken goed kon 
uitvoeren. 
 
Toen mijn penningmeesterschap begon, hadden we nog een hoop geld over. Door 
de versoepelingen van de coronamaatregelen hebben we redelijk wat uit kunnen 
geven aan bijvoorbeeld locaties voor activiteiten en eerste rondjes bij borrels. 
Echter, op het moment dat ik deze verantwoording schrijf, is er nog steeds een 
behoorlijke som geld over. Een deel daarvan willen we voor het einde van het jaar 
uitgeven aan materialen voor onze afdeling. Dit is ook het advies dat de 
Kascommissie in hun verslag heeft gegeven. Op enkele kleine puntjes na was de 
Kascommissie tevreden over de manier waarop ik de afdelingsfinanciën heb 
bijgehouden. 
 
Als penningmeester ben ik ook verantwoordelijk voor het maken van een begroting 
voor het komende jaar. Dit bleek dit jaar enigszins een uitdaging te zijn. Vanwege 
het verlies van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen krijgt DWARS landelijk 
en zo ook onze afdeling minder geld ter beschikking. Op sommige posten heb ik 
om die reden aardig wat moeten bezuinigen. Om de lagere inkomsten vanuit 
landelijk te compenseren, heb ik contact opgenomen met meerdere afdelingen van 
GroenLinks in Noord-Holland en Flevoland. Hier is echter nog niets concreets uit 
voortgekomen. 
  
Een andere belangrijke taak waar ik me mee bezig heb gehouden, is het zoeken 
naar locaties voor activiteiten. Doordat het al een tijdje geleden was dat we fysieke 
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activiteiten konden organiseren, vond ik het lastig om in te schatten welke locaties 
geschikt zijn voor welke activiteiten. Gelukkig stond er een uitgebreide lijst van 
locaties in het handboek voor onze afdeling, waar ik gretig gebruik van heb 
gemaakt. 
 
Verder ben ik verantwoordelijk voor de inventaris. Er liggen momenteel nog een 
aantal spullen van de afdeling bij oud-bestuursleden thuis. Ik wil ervoor zorgen dat 
deze spullen ofwel bij de huidige bestuursleden thuis komen te liggen of in onze 
kast in CREA. De statiegeldflessen die in de kast in CREA lagen, zijn ingeleverd. 
Naast mijn taken als penningmeester, houd ik me natuurlijk ook bezig met andere 
dingen binnen het bestuur. Zo help ik mee met het bedenken en organiseren van 
activiteiten. De afgelopen maanden ben ik hier naar mijn mening echter nog niet 
actief genoeg mee bezig geweest. De komende maanden wil ik hier pro-actiever in 
zijn. 
 

Internationaal – Alicia Macnack (Nederlands) 
Het begin van het bestuursjaar begon erg goed, er waren weinig tot geen 
maatregelen en we konden fysieke activiteiten organiseren. Onze eerste activiteit 
was een keningsmakingsborrel, en was naar mijn mening een erg goed begin van 
het bestuursjaar. Helaas zijn er weer maatregelen bij gekomen en moet nu weer veel 
online, waarvan helaas ook onze winter-AAV. Voor mijn gevoel is het eerste half jaar 
van het bestuursjaar echt super snel voorbij gevlogen, tot nu toe heb ik veel dingen 
kunnen vertalen voor de website. Dit was één van mijn grootste bezigheden. Mijn 
verdere doelen zijn om meer internationale leden te werven en DWARS Amsterdam 
echt een plek te maken waar internationale studenten kunnen praten over de 
politiek en zich kunnen uiten. Ook wil ik me gaan focussen op het organiseren van 
activiteiten en dan vooral thema-avonden over belangrijke internationale kwesties 
met interessante en leuke sprekers. Daarnaast wil ik graag meer dingen vertalen 
zodat onze afdeling uiteindelijk echt 100% tweetalig is. Tot nu toe vind ik dat het 
bestuursjaar erg goed is verlopen en dat wij als bestuur erg goed bezig zijn. Ik heb 
een erg positief gevoel over de rest van het bestuursjaar. 
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Verantwoordingen commissies 
Internationaalcommissie 
Beste Algemene Afdelingsvergadering, 

Hierbij geef ik als afgetreden voorzitter van de Internationaalcommissie van DWARS 
Amsterdam een update over de stand van zaken. Dit doe ik vanaf de periode van 
juli 2021, vanaf het moment dat ik de commissie overgedragen heb gekregen van 
de vorige voorzitter. Bij mijn aantreden is mij te kennen gegeven dat de commissie 
een nieuwe impuls nodig had. Of, populair gezegd: de commissie lag op z’n gat. 
Dat dit mede kwam door corona, was voor mij geen verrassing. 

Ik zag mij dus voor de opdracht gesteld te bekijken hoe de commissie weer op de 
rails kon worden gezet. Na de zomerperiode, toen ik hier een tijdje over heb kunnen 
nadenken, heb ik dit doel omgezet naar het streven om de behoefte aan discussie 
over internationale zaken binnen leden van de afdeling ten dienste te zijn. Dat heeft 
ertoe geleid dat ik in een paar gesprekken met het bestuurslid Internationaal heb 
gesproken hierover. Uiteindelijk was mijn persoonlijke conclusie dat de beste weg 
voorwaarts was de Amsterdamse commissie op te heffen en de mensen – nieuw en 
oud – in te brengen in de landelijke commissie voor internationale zaken. 

Kort na dit advies van mijn kant heb ik door andere omstandigheden echter moeten 
besluiten te stoppen bij DWARS. Daardoor is mijn positie vacant. Mijn advies wat 
betreft de voortgang van de commissie blijft staan. 

Luco van Bergen 

 

Kascommissie 
De nieuw samengestelde Kascommissie (Rijk van Beek, Titus van der Valk en Job 
Vermaas) van DWARS Amsterdam is op 11 november 2021 voor het eerst 
samengekomen met penningmeester Martin Voogd en bestuurslid Internationaal 
Alicia Macnack om de uitgaven van de voorgaande periode te bespreken en te 
reflecteren op de algehele financiën.  
 
Allereerst is de balans gecontroleerd. Het bedrag in de fysieke bedroeg €20,41, wat 
meer was dan er op de balans stond, namelijk €9,26. De penningmeester heeft het 
verschil goed kunnen verklaren, dit is mede te verklaren aan de hand van de 
inlevering van statiegeldflessen, waarvan de inkomsten nog niet waren verrekend 
met de kas. 
 
De KasCo heeft ook alle mutaties sinds 1 juni gecontroleerd. Met uitzondering van 1 
activiteit waarvoor nog terugbetaling van een andere afdeling nodig is stonden alle 
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bedragen op de lijst en deze strookten met de afschriften van de bank. De KasCo 
adviseert wel om bedragen direct in het boekhoudsysteem te verwerken en niet te 
wachten tot deze ook werkelijk zijn afgeschreven. Zo blijft het beeld op de uitgaven 
actueler. De uitgaven zijn bij de juiste posten ingevoerd en de bonnetjes zijn, 
wanneer nodig, correct bijgevoegd. Wel adviseert de KasCo om op bonnen en 
facturen bedragen die niet door DWARS zijn betaald weg te krassen zodat deze 
makkelijker te controleren zijn. De KasCo heeft er vertrouwen in dat de 
penningmeester dit goed op gaat pakken. 
 
Met betrekking tot de doelmatigheid van uitgaven adviseert de KasCo het bestuur 
om goed te overwegen welke uitgaven wel en niet door DWARS worden gedaan. 
Dit gaat dan met name om het betalen van eten tijdens vergaderingen en een 
incidentele verkeersboete. Het zou goed zijn als ook de AAV hierbij wordt 
betrokken. 
Ten slotte is gebleken dat de werkelijke uitgaven niet altijd overeen komen met de 
begroting. Dit is gedeeltelijk te verklaren door corona: hierdoor zijn posten als 
nieuweledenavonden en gezamenlijke evenementen nog niet volledig benut. De 
KasCo heeft het bestuur aangespoord om bepaalde uitgaven voor het einde van het 
jaar toch te verrichten, zodat er niet al te veel geld over blijft. Dit kunnen 
bijvoorbeeld campagnematerialen zijn voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen. Door in dit boekjaar al flyers, banners, et cetera aan te 
schaffen is er volgend jaar meer budget over voor campagneactiviteiten. Het 
bestuur heeft toegezegd hier werk van te zullen maken. 
 
De KasCo bedankt de penningmeester voor diens zorgvuldige werkwijze. 
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Financiële stukken 
Financiële verantwoording 
 

 
 

 
  

Code Omschrijving Inkomsten Begroting

1000 Kas -€                  259.25€         

8001 Bijdrage DWARS Landelijk 1,915.65€        2,200.00€      

8002 Bijdrage GL-Amsterdam -€                  400.00€         

8003 Donaties naar bank 238.54€           -€                

8007 Donaties naar kas 11.15€              -€                

Totaal Inkomsten 2,165.34€        2,859.25€      

Inkomsten

Code Omschrijving Uitgaven Begroting Resterend Resterend %

4010 Eigen Evenementen 522.05€                  350.00€               -172.05€                      -49%

4020 AAV 62.19€                    150.00€               87.81€                          59%

4030 Vergaderingen 113.21€                  50.00€                  -63.21€                         -126%

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 94.20€                    150.00€               55.80€                          37%

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 201.83€                  100.00€               -101.83€                      -102%

4700 Pandhuur -€                         110.00€               110.00€                        100%

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

4720 Kosten afdelingsrekening 218.57€                  170.00€               -48.57€                         -29%

Totaal Uitgaven 1,726.10€              2,859.25€            1,133.15€                    40%

Uitgaven
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Uitleg 
Uitgaven 
Regiogroepen:  

• Hebben geen kosten gemaakt. De werkgroepen zijn niet actief geweest het 
afgelopen jaar. 

Onvoorziene kosten:  
• Het bedankje voor de afdelingsbuddy. 
• 35 DWARSe Tony’s Chocolonely repen. Hier hebben we best veel geld aan 

uitgegeven. Dit hebben we aan het eind van het jaar gedaan met het geld 
dat nog over was. Deze repen zullen we gebruiken als bedankje, bijvoorbeeld 
voor sprekers op activiteiten. 

Actiecommissie:  
• Vrijwel alle uitgaven waren voor de bankenactie (m.n. stickers). Deze zijn 

gemaakt voor de vorige AAV. 

Vergaderingen:  
• De kosten die hier zijn gemaakt zijn drie keer vegan pizza. Twee keer tijdens 

een vergadering en een keer tijdens de kascontrole. Het is geen gewoonte 
om tijdens vergaderingen eten te bestellen. Aangezien deze vergaderingen 
door omstandigheden tijdens etenstijd plaatsvonden en we nog veel geld 
over hadden, vond ik deze uitgaven te verantwoorden. 

Algemene acties:  
• Hier zijn geen kosten gemaakt sinds de vorige AAV. 

Nieuweledenavonden: 
• Hier zijn geen kosten gemaakt dit jaar. In november wilden wij een fysieke 

nieuweledenavond organiseren, maar die is uiteindelijk online gehouden 
i.v.m. de coronasituatie. 

EHBO-cursus: 
• De EHBO-cursus is nog door niemand gevolgd. Jazz is van plan dit in 

december te doen. 

Overige commissies: 
• Hier zijn geen kosten gemaakt sinds de vorige AAV 

Eigen evenementen: 
• Barbecue: huurkosten auto voor het vervoeren van de barbecue en de kosten 

voor de boodschappen. 
• Bestuursoverdracht: Oreo’s en diner en drankjes 
• Borrel september: eerste rondje 



 

15 
DWARS Amsterdam | AAV-krant | Winter-AAV 2021 | 30 november 

• Debattraining: kosten huur ruimte Meevaart en huur beamer. Volgende keer 
kunnen we beter onze eigen beamer meenemen, om 15 euro te besparen. 

• Borrel november: eerste rondje, kosten pooltafel en vegan borrelhapjes 

Gezamenlijke activiteiten: 
• Hier zijn geen kosten gemaakt sinds de vorige AAV. Wel hebben we 

inmiddels de bijdrage van DWARS Overijssel en Rotterdam-Rijnmond voor de 
sprekerskosten van de thema-avond complottheorieën ontvangen. 

Pandhuur: 
• Jaarlijkse huur van onze vergaderruimte in CREA. Hier heb ik nog geen 

factuur van ontvangen. 

AAV: 
• Drinken na de zomer-AAV. 

Kosten afdelingsrekening: 
• Kosten van Triodos en de pinpas. Deze zijn redelijk hoog uitgevallen. 

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

 
Inkomsten 
Kas: 

• Er is 11,15 euro gedoneerd naar de kas. Dit betreft statiegeld van flessen die 
nog in de kast in CREA lagen. 

Donaties naar de bank: 
• 25 euro afkomstig van DWARS Overijssel voor de sprekerskosten van de 

thema-avond complottheorieën. 
• 37,50 euro afkomstig van DWARS Rotterdam-Rijnmond voor de 

sprekerskosten van de thema-avond complottheorieën. 
• 12,50 euro eigen bijdrage van leden voor de barbecue. 
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Voorlopige begroting 

 
  

Periode van 1 januari 2022

tot en met 31 december 2022

Afdeling: Amsterdam

Bijdragen van DWARS Landelijk 1,650.00€  

Bijdragen van gemeenten: 400.00€     

400.00€     

Overige inkomsten 20.41€       

20.41€       

Totale inkomsten zijn: 2,070.41€  

Verplichte kosten DWARS Landelijk 300.00€     

EHBO voor 2 bestuursleden 150.00€     

Bankkosten Triodos 150.00€     

Kosten voor de afdeling: 1,770.41€  

450.00€     

150.00€     

47.91€       

100.00€     

150.00€     

300.00€     

100.00€     

200.00€     

50.00€       

12.50€       

100.00€     

110.00€     

Totale uitgaven zijn: 2,070.41€  

Totaal aan alle inkomsten 2,070.41€  

Totaal aan alle uitgaven 2,070.41€  

Zijn de inkomsten gelijk aan de uitgaven? JA

Kosten van de Voorfabriek, vergaderruimte in CREA

Afsluitend overzicht

Evenementen georganiseerd met andere organisaties/afdelingen

Actiecommissie

Cultuurcommissie, diversiteitscommissie, internationaalcommissie, commissie lokale politiek

Regiogroepen

Studentenvakbond

Onvoorziene kostenOnvoorziene kosten

Pandhuur

Actiecommissie

Overige commissies

Regiogroepen

Lidmaatschap ASVA

Gezamenlijke evenementen

AAV

Vergaderingen

Algemene acties

Nieuweledenavonden Kosten nieuweledenavonden

Kosten AAV's

Kosten vergaderingen

Demonstraties waaraan deelgenomen wordt vanuit het bestuur

Toelichting:

Toelichting:

Eigen evenementen

Toelichting:

Evenementen georganiseerd door alleen DWARS Amsterdam

Kosten

Kas

Met name bedoeld voor activiteiten i.s.m. GroenLinks Amsterdam

Algemene informatie

Opbrengsten

Amsterdam
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Uitleg 
De inkomsten vanuit landelijk worden komend jaar waarschijnlijk minder dan het 
afgelopen jaar. Voor de conceptbegroting ben ik uitgegaan van een bijdrage die 
25% lager is dan afgelopen jaar. 
 
Eigen evenementen: 

• Verhoogd van 350 euro naar 450 euro, omdat we het afgelopen jaar op deze 
post over de begrote hoeveelheid heen zijn gegaan. 

AAV: 
• Onveranderd. We hopen dat de AAV’s het komend jaar fysiek plaats kunnen 

vinden. Daar horen dan ook wat kosten bij. 

Vergaderingen: 
• Nagenoeg onveranderd. Het afgelopen jaar hebben we hier meer aan 

besteed dan begroot, maar ik denk dat dat het komend jaar niet het geval zal 
zijn. Als we tijdens de vergaderingen iets willen eten zal dat iets goedkoops 
moeten zijn. 

Algemene acties: 
• Verlaagd van 150 naar 100 euro. We hopen het komend jaar natuurlijk aan 

veel demonstraties e.d. deel te nemen. Echter, veel spullen die we hiervoor 
nodig hebben, willen we voor het einde van het jaar aanschaffen. 

Nieuweledenavonden: 
• Verlaagd van 200 naar 150 euro. Dit geeft ons de ruimte om een paar fysieke 

nieuweledenavonden te organiseren wanneer dat weer kan. Als we een 
goedkope ruimte vinden, hoeven deze niet veel te kosten. 

Gezamenlijke evenementen: 
• Verlaagd van 700 naar 300 euro, omdat we hier het afgelopen jaar veel 

minder aan hebben uitgegeven dan begroot. Uiteraard willen we activiteiten 
blijven organiseren met andere afdelingen/organisaties. Ik denk dat dat ook 
kan met een kleiner budget. 

Actiecommissie: 
• De actiecommissie heeft 100 euro ter beschikking. Dit is ongeveer gelijk aan 

de hoeveelheid die het afgelopen jaar is uitgegeven. 

Overige commissies: 
• Verlaagd van 300 naar 250 euro. Het afgelopen jaar zijn veel commissies niet 

erg actief geweest. We hopen hier het komende jaar verandering in te 
brengen. 

Regiogroepen: 
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• Verlaagd van 75 naar 50 euro. De regiogroepen zijn niet actief geweest het 
afgelopen jaar. We willen ze wel de ruimte geven om iets te organiseren, 
mochten ze weer actief worden. 

Lidmaatschap ASVA: 
• Voor 12,50 per jaar krijgen we toegang tot het lenen van professionele 

fotocamera’s, microfoons, geluidsapparatuur, beamers en een bakfiets, is het 
zeker waard om te behouden. 

Onvoorziene kosten: 
• Onveranderd ten opzichte van vorig jaar. 

Pandhuur:  
• CREA kosten, onveranderd 
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Kandidaten Bestuur 
Volgens het afdelingsreglement is het nog mogelijk om je te kandideren op de AAV 
zelf. 

Milvanyo Gill’ard - Bestuurslid Politiek 
Mijn naam is Milvanyo Gill’ard, geboren op twintig maart 1999 te Amsterdam. Ik ben 
eerstejaars mbo-student en volg de studie Management Assistent niveau 4 aan het 
ROC van Amsterdam. 
 
In het dagelijks leven loop ik stage bij de Gemeente van Amsterdam in het college 
van de B&W (burgermeester en wethouders). Daarnaast werk ik parttime als 
weekendhulp bij de Bijenkorf in Amsterdam. Mijn ambities liggen echter in het 
politieke domein. 
 
Tevens ben ik de voormalige Voorzitter van de Centrale Studentenraad van het ROC 
van Amsterdam-Flevoland. Hierbij was ik het eerste aanspreekpunt van het dagelijks 
bestuur en de centrale raad. Ik heb dit met veel plezier en gedrevenheid drie jaar 
mogen doen. Hierdoor heb ik de kans gekregen mijzelf op bestuurlijk niveau 
professioneel verder te ontwikkelen. 
 
Ik ambieer de rol van politiek bestuurslid, omdat ik vind dat het middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) amper tot niet vertegenwoordigd wordt in de politiek. Ik wil 
graag mijn bijdrage leveren in de verandering en weerspiegeling hiervan. De passie 
voor onderwijs en politiek is ontstaan toen ik begon als vice-voorzitter in 2017 op 
het mbo. Ik neem dit enthousiasme graag mee naar DWARS. 
 
Ik vind communicatieve vaardigheden, initiatief en verantwoordelijkheid belangrijke 
competenties in het kader van de functie. Ook is zelfreflectie iets wat ik erg 
belangrijk vind. Mede omdat ik weet dat aan mijn kwaliteiten ook valkuilen zitten. Ik 
ben een leergierig persoon en sta open voor opbouwende kritiek en feedback. 
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Kandidaten Commissievoorzitters 
Maud van Hamel – Voorzitter Diversiteitscommissie 
Politiek beleid heeft een directe en grote invloed op de levens en de mogelijkheden 
van jongeren met een beperking, terwijl het voor hen eerder niet dan wel een 
logische stap is om politiek actief te zijn. Hun persoonlijke ervaringen vormen een 
onmisbaar geluid die nodig is voor het maken van goed beleid en een eerlijkere 
maatschappij. 
 
Dit principe geldt natuurlijk veel breder: We moeten niet onderschatten hoe 
waardevol de kennis is van jongeren die opgegroeid zijn in achterstandswijken over 
de problemen in hun buurt en mogelijke oplossing. Jongeren die gediscrimineerd 
worden op basis van hun naam of uiterlijk, bijvoorbeeld omdat zij een donkerdere 
huidskleur hebben, kunnen als geen ander de pijnpunten van dit maatschappelijk 
probleem aanwijzen en benoemen. Jongeren uit een zwakke sociaal-economische 
positie kunnen specifieke beleidspunten en projecten bedenken waarmee armoede 
bestreden wordt en kansengelijkheid wordt vergroot. Jongeren uit de LGBTQIA+-
gemeenschap die meedenken aan beleid, campagnes en acties om de acceptatie 
van hun gemeenschap te vergroten en negatieve stereotypes te bestrijden.  
 
Als voorzitter van de diversiteitcommissie van DWARS Amsterdam zou ik mij willen 
richten op het aantrekken van nieuwe leden die door hun diverse achtergronden 
een hele waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het politieke debat. Hun een plek 
te bieden waar ze zich gehoord voelen, actief kunnen bijdragen en zichzelf kunnen 
ontplooien en inzetten voor een socialere en groenere wereld. 
 
Daarvoor is het ook belangrijk dat DWARS zelf ook een veilige, open en 
toegankelijke organisatie is en blijft. Daarvoor is het belangrijk te luisteren naar de 
ervaringen van leden en een stuk bewustwording over diversiteit te creëren. 
Door mijn eigen ervaringen en passie voor dit onderwerp kunnen jullie erop 
vertrouwen dat ik mij met heel mijn hart zal inzetten voor deze commissie. 
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Wijzigingsvoorstellen 
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-en-moties/.  

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

https://dwars.org/amsterdam/wijzigingsvoorstellen-en-moties/
https://dwars.org/amsterdam/moties-motions/

