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Winter-AAV - Notulen 
30-11-2021, 19:00 

Locatie: Online (Zoom) 

 

Aanwezigen: Annika van den Brink, Sem Grootscholten, Alicia Macnack, 
Jazz Komproe, Tom te Wierik, Kiete Schmitt, Maud van Hamel, Martin 

Voogd, Noah Benjamins, Frank Lemmers, Rijk van Beek en Mohammed 

Khan 

Voorzitter: Sem Grootscholten 

Notulist: Annika van den Brink 

1. Opening AAV 

AAV geopend om 19:10. Jazz heet welkom. 

2. Uitleg AAV 

Sem: Vragen stellen door hand opsteken in Zoom, wat je kunt vinden onder 

‘reactions’. Dit geldt ook voor vragen over het proces of wanneer het proces 
verkeerd gaat. Wanneer je een punt van orde hebt, deze graag in de chat 

plaatsen. 

Kiete: Stemmen gaat op twee manieren: via zwaaien (per acclimatie) en 

via Inkesta. Hiervoor krijg je een mail met 2 Inkesta stemmingen. Bij 
vragen kan je mailen naar mij. Je kan stemmen op een persoon of op geen 

der kandidaten. 

Sem: Graag dus je camera aan voor het stemmen via zwaaien, en vul je 

voornaam en achternaam in voor in de notulen. 

3. Instemmen presidium 

Sem: Stelt zich voor en vraagt om niet zomaar te praten in Zoom, maar om 

handjes omhoog te doen. 

Dagpresidium ingestemd. 

Stemtelcommissie ingestemd. 

4. Vaststellen agenda 

Agenda vastgesteld. 

5. Vaststellen notulen 

Notulen vastgesteld. 

6. Mededelingen 

Annika: Er is een update op de AAV-krant, deze is te vinden via de link in 

de mail naar de website, en dus ook gewoon op de website. 
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7. Verantwoording bestuur 

Algemene bestuursverantwoording (Jazz): Het ontbrak een beetje aan 

ambitie deze eerste maanden, maar de komende maanden gaan we 
ertegenaan, ook met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 

voor de boeg. Ik ben benieuwd of er vragen zijn over de algemene 

verantwoording. 

Sem: Het vragen stellen gaat in twee termijnen. Eerst vindt de eerste 

termijn plaats waarin vragen gesteld kunnen worden. Wanneer er dan nog 

vragen zijn over de antwoorden op de vragen van de eerste termijn wordt 

de tweede termijn geopend.  

Geen vragen voor Jazz. 

Jazz: Dit eerste halfjaar is veel sneller voorbij gegaan dan verwacht. Ik denk 

dat ik wel ben gegroeid, ik heb meer grip gekregen op de taken van 

voorzitter. Voor mezelf zie ik grote doelen: politieke uitingen, ledenbinding, 
en activiteiten op grotere termijn plannen. Ik wil mezelf en het hele bestuur 

daar graag voor uitdagen. Ik had dat graag beter willen regelen en er beter 
met zijn allen de schouders onder willen zetten. Qua politieke uitingen 

hebben we nu een aanmelding voor een bestuurslid politiek en voor een 
commissievoorzitter. Mede daardoor ben ik hoopvol voor de kansen die we 

gaan creëren en pakken. 

Geen vragen voor Jazz. 

Annika: Het meeste is te lezen in mijn verantwoording. Voor de meeste 

dingen wil ik op dezelfde voet verdergaan. De komende twee maanden ga 
ik focussen op de website; deze archiveren en een mooie frisse start maken 

voor als de nieuwe website er is. Verder staan we als bestuur, en ik dus ook 
individueel achter de doelen die Jazz noemde en daar gaan we dus het 

komende halfjaar aan werken. 

Geen vragen voor Annika. 

Martin: De overdracht met Mohammed ging goed. We hebben veel geld 

over, dat gaan we uitgeven aan de afdeling. Bij locaties regelen gaan we 
beter letten op leeftijd (zoals we bij het poolcafé hadden moeten doen, dat 

18+ was). Ik wil verder pro-actiever zijn bij het organiseren van activiteiten 

en ik sluit me aan bij wat Jazz en Annika hebben gezegd. 

Geen vragen voor Martin. 

Alicia: Ik sluit me aan bij de andere bestuursleden aangaande waar we als 
bestuur op willen focussen. Wat ikzelf verder heb gedaan is vooral dingen 

vertalen. Ik wil me daarnaast echter ook meer gaan focussen op het werven 
van meer internationale leden en ook op leuke activiteiten en thema-

avonden organiseren.  

Geen vragen voor Alicia. 

8. Organisatorisch 
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Alicia: Pakt Luco’s verantwoording erbij en leest voor over zijn besluit om 
te stoppen met de Internationaalcommissie en zijn advies dit onder te 

brengen in een landelijke Internationaalcommissie. 

Vraag Frank: Luco stelt voor om de Internationaalcommissie op te heffen, 

gaan we daar ook over stemmen? 

Vraag Noah: Hoe staat het bestuur erin aangaande dat advies? 

Alicia: We hadden besloten er niet over te stemmen. Ook omdat we het 

belangrijk vinden dat de Internationaalcommissie blijft bestaan, zeker ook 
als lokale afdelingen, omdat we het belangrijk vinden dat het ook kleine 

lokale kwesties blijft behandelen. 

Maud: De Internationaalcommissie lijkt me waardevol, ook voor 
stedenbanden waar je contact mee kunt leggen. Met corona ligt zoiets op 

zijn gat, maar het is wel heel waardevol. 

Alicia: Eén van de redenen waarom we het niet willen opheffen is inderdaad 

wat jij zegt. De Intercom is ook helemaal in het Engels dus het is ook een 

fijne plek voor de internationale leden die we in de afdeling hebben. 

Sem: Als reactie op Frank: we gaan er nu niet over stemmen, maar je kunt 

altijd een actuele motie indienen als je wilt. 

Noah: De verantwoording van de Adviescommissie staat in AAV-krant, maar 

pas sinds vandaag. We hebben afscheid moeten nemen van Simon en Juliët, 
dus Sabine en ik gaan met zijn tweeën door. Afgelopen periode hebben we 

vooral, zoals bij zomer-AAV al duidelijk was, kennisgemaakt met het 
bestuur en besproken wat wij en het bestuur denken dat handig is voor de 

Adviescommissie. Aan de hand daarvan hebben we besloten dat een 
handige werkwijze is om met name het bestuur bij te staan. In de toekomst 

willen wij dan ook ook beschikbaar staan voor het bestuur door naar 
vergaderingen te gaan en ook daarnaast te kijken hoe wij het bestuur 

kunnen helpen. 

Vraag Frank: Jullie zijn met zijn tweeën, levert dat uitdagingen op qua tijd 

en expertise/ervaring die jullie aan het bestuur kunnen geven? En op een 
gegeven moment loopt jullie termijn af, hoe gaan jullie opvolgers vinden en 

volgens welke procedure? 

Noah: Het zal met twee personen lastiger zijn dan met meer, maar Sabine 

is wel al voorzitter geweest en ook ik heb twee jaar meegelopen, dus we 
hebben een brede expertise voor de afdeling. Over het verkiezen van 

opvolgers hebben we nog niet nagedacht, maar het zoeken van opvolgers 
is niet een taak van Adviesco maar eerder van Zoekcie. We kunnen wel 

nadenken in de komende periode over wat fijn is voor de Adviescommissie. 
We hebben echter ook nog niet de juiste vorm van de Adviesco gevonden, 

dus hopelijk hebben we komende AAV meer antwoorden. 

Vraag Frank 2e termijn: Heeft Mohammed misschien een kijk hierop als lid 

van de Zoekcie? 
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Mohammed: We vonden het als Zoekcie al lastig om mensen te vinden voor 
de vacatures, maar de Adviescommissie is natuurlijk wel iets anders. 

Waarschijnlijk willen we dan eerst kijken naar het huidige bestuur, of naar 

huidige actieve leden. 

Jazz: PVO: De Zoekcie kan hun verantwoording geven. 

Mohammed: Alleen Koen en ik zitten in de Zoekcie, en wij hebben de 
afgelopen periode gezocht naar mensen voor de vacatures, maar dit was 

lastig. We hebben geprobeerd mensen te benaderen en te bellen en appen 

maar het is helaas niet gelukt voor alle posities. We hopen dat het voor de 
zomer-AAV beter gaat, doordat er dan meer enthousiasme is na meer 

activiteiten en meer betrokkenheid. De samenwerking met Koen gaat goed, 
maar we wonen allebei niet in de afdeling dus dan is het lastig leden te leren 

kennen. 

Geen vragen voor Mohammed. 

9. Verkiezingen bestuur en commissievoorzitters 

Filmpje van Milvanyo waarin hij zich voorstelt en vertelt waarom hij 

solliciteert wordt laten zien. 

Maud: Ik wil graag solliciteren voor commissievoorzitter diversiteit. Ik ben 

afgelopen zomer gediagnosticeerd met een chronische ziekte en ik ben nu 
gehandicapt. Toen kwam ik tegen dat als je iets hebt wat tegen je werkt 

dat je dan heel hard moet werken. Je vraagt je soms af of er in de politiek 
en op andere vlakken genoeg representatie is. Er wordt veel gepraat over 

gemarginaliseerde groepen, maar ik denk dat mensen die ervaring hebben 
binnen die groepen de meeste ervaring kunnen brengen. Ik wil meer 

jongeren bij de politiek betrekken die het vanwege hun achtergrond niet 
vanzelfsprekend vinden om bij de politiek te gaan, terwijl al die 

perspectieven belangrijk zijn voor goed beleid. Dus dat is het ideaal 

waarvoor ik actief wil worden. 

Geen vragen voor Maud. 

Kiete: De stemming is een beetje verschoven, dus ik ga nu de mail 

versturen en dan kan je stemmen tussen 19:55 en 20:25. 

10. Pauze 

11. Kleine verrassing 

Jazz: Aangezien het online is, kon het niet echt een evenement met 

gezelligheid worden, maar we hebben wel leuke bijdrage gekregen door 

Imane. Om het toch nog een klein beetje bijzonder te maken. 

12. Financiën (A) 

Rijk: Ik zit nu in de Kascommissie samen met Titus en Job. Globaal zoals 
wij de financiële situatie zien is het hele beeld goed. Veel facturen en 

administratie is doorgeven, er waren een paar details die de aandacht nodig 
hadden, maar er waren geen grote problemen. DWARS Amsterdam heeft 
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vrij veel geld momenteel, dus het advies aan het bestuur is dat het 
misschien verstandig is om dit boekjaar nog geld uit te geven aan dingen 

waar je dan volgend boekjaar niet nog geld aan hoeft uit te geven. Het 

algehele beeld is positief. 

Geen vragen voor Rijk. 

Martin: Presenteert de inkomsten en uitgaven van de kas. 

Dit zijn de inkomsten, niet heel veel bijzonders. Dan kunnen we kijken naar 

de uitgaven. Daar hebben we eigen evenementen, waar we meer aan 
hebben uitgegeven, waar we bij gezamenlijke activiteiten minder hebben 

uitgegeven. We hebben meer met alleen DWARS Amsterdam gedaan, maar 
minder met andere organisaties. Ook hebben we iets meer aan 

vergaderingen uitgegeven, doordat we soms hebben gegeten tijdens de 
vergadering. Dit wordt echter niet een gewoonte. We hebben minder 

uitgegeven aan nieuwe-ledenavonden vanwege corona. Ook aan 
commissies hebben we niet heel veel uitgegeven aangezien ze niet heel 

actief waren vanwege corona. Dat hopen we dit jaar te verbeteren. De 
onvoorziene kosten zijn hoog omdat we dingen hebben ingekocht voor de 

vereniging. De afdelingsrekening bevat iets meer aangezien er iets met de 

pas was. 

Vraag Frank: Ik heb een vraagje over de bijdrage van GroenLinks 

Amsterdam die wel begroot staat maar niet binnen is gekomen. Waarom? 

Martin: Dit zijn kosten die we zelf kunnen declareren bij GL als we geld 

nodig hebben, maar dit hebben we het afgelopen jaar niet gedaan. Het is 

niet gebeurd omdat we nog zoveel geld op de rekening hadden, dus ik vond 

het niet nodig. 

Martin: Dan de begroting. De bijdrage van DWARS landelijk wordt lager, 

het is geschat op 75% van dit jaar. Verder zijn de inkomsten hetzelfde. 
Doordat de bijdrage lager is, moeten we wel bezuinigen. De bijdrage voor 

eigen evenementen heb ik iets verhoogd, aangezien er hopelijk meer 
fysieke activiteiten komen. Spullen voor protesten willen we dit jaar nog 

inkopen, zodat we daar minder kosten aan hebben volgend jaar. We hebben 
een kleiner budget begroot voor nieuwe-ledenavonden. Het meeste heb ik 

bezuinigd op gezamenlijke evenementen omdat daar weinig aan is 

uitgegeven afgelopen jaar. Commissies en regiogroepen heb ik ongeveer 

ongewijzigd gelaten, en verdere kosten ook. 

Geen vragen voor Martin. 

Begroting aangenomen. 

Jazz: In het beleidsplan staan de doelen van het bestuur, zowel persoonlijk 

als voor het gehele bestuur. Het beleidsplan staat op de website. 

Geen vragen voor Jazz. 

Beleidsplan aangenomen. 
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13. Wijzigingsvoorstellen 

Geen wijzigingsvoorstellen. 

14. Moties 

Geen moties. 

15. Uitslagen verkiezingen 

Kiete leest de uitslag voor, Jazz geeft de uitslag door aan Milvanyo. 

Kiete: Voor het bestuurslid politiek zijn 12 stemmen uitgebracht, waarvan 

12 op Milvanyo en 0 op geen der kandidaten. Voor de voorzitter 
Diversiteitscommissie zijn ook 12 stemmen uitgebracht, waarvan 12 op 

Maud en 0 op geen der kandidaten. 

Maud: Ik ben superblij, ik heb heel veel zin me hiervoor in te zetten. Ik ga 
leuke gastsprekers uitnodigen, met wat diversiteit. Ik vind het superleuk en 

heb heel veel zin jongeren bij de politiek te betrekken, en de kloof tussen 

politiek en burger te verkleinen, juist ook bij gemarginaliseerde groepen. 

16. W.v.t.t.k 

Niets. 

17. Rondvraag 

Sem: Ik heb nog wel een oproep: actief worden bij de vereniging is heel 

leuk, dus geef je vooral op bij de Zoekcie of bij commissies. 

Maud: Ik kan ook een goede samenwerking zien tussen de 

Diversiteitscommissie en de Internationaalcommissie. 

Frank: Succes Maud en gefeliciteerd aan iedereen. 

18. Afsluiting 

Sem: Iedereen bedankt voor aanwezig zijn. Kritisch zijn mag, onthoud dat 

voor de volgende keer ;). Wel bedankt voor jullie interesse. 

Jazz: Ik waardeer jullie bijdrage, laat niets je tegenhouden en kom vooral 
een keer langs en word actief. We mogen ook tijdelijke 

commissievoorzitters aanwijzen dus laat het ook vooral weten als je er over 

een maand zin en tijd voor hebt. Bedankt Sem voor je bijdrage vandaag en 
bedankt naar Kiete. De bedankjes komen er nog aan. Daarnaast wil ik laten 

weten dat we nog een naborrel hebben, dus als je zin hebt in gezelligheid 

blijf vooral even hangen. 

Sem: Ik wil ook nog even de notulist bedanken. Ik vond het leuk om 

Amsterdam te zien.  

AAV gesloten. 


