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Voorwoord 
Voor je ligt de krant voor de algemene afdelingsvergadering op 16 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. Verder zijn er deze algemene afdelingsvergadering ook 
verkiezingen voor het nieuwe bestuur en commissievoorzitters. 
 
Tijdens de algemene afdelingsvergadering zijn Kiete Schmitt 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 Kiete 

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

Jazz 

19:15 3. Instemmen presidium en 
stemtelcommissie 

• Presidium instemmen: Kiete en 
Annika 

• Stemtelcommissie voor 
verkiezingen instemmen: Frank 

Jazz 

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

• Winter-AAV 
Kiete 

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 
• Diversiteitscommissie 

• Verantwoording 
Adviescommissie 

• Verantwoording 
Zoekcommissie 

Commissievoorzitters of 
vertegenwoordiging 

20:10 9. Voordracht Kascommissie en 
Zoekcommissie 

Kiete 

20:15 10. Verkiezingen bestuur en 
commissievoorzitters 

• Korte toelichting orde 
• Voorstellen en vragen 

beantwoorden door 
bestuurskandidaten 

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

20:35 11. Pauze  
20:50 12. Financiën 

• Verantwoording Kascommissie 
• Verantwoording 

penningmeester over tweede 
helft bestuursjaar 

Martin en vertegenwoordiging 
kascomissie 

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

per wijzigingsvoorstel 
• Stemmen via polls 

Kiete en indieners 

21:05 14. Moties Kiete en indieners 
21:10 15. Uitslagen verkiezingen Frank 
21:15 16. Wat verder ter tafel komt  
21:20 17. Rondvraag Iedereen 
21:25 18. Afsluiting 

• Dankwoord oude bestuur 
• Woord aan nieuwe bestuur 

Kiete en de bestuursleden 

21:30 19. Naborrel Iedereen die er zin in heeft 
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Verantwoordingen bestuur 
Algemene bestuursverantwoording 
Soms lijken we het nog even vergeten, maar dit jaar was verre van normaal. We 
hebben nu al voor de 2e keer volledig afscheid genomen van corona, maar ook in 
ons bestuursjaar hebben we nog te maken gehad met online activiteiten, 
coronamaatregelen en een beschadigd verenigingsleven. Veel van deze pijnpunten 
zullen doorschemeren in onze verantwoordingen en het is goed om ze maar meteen 
te benoemen. Aan de andere kant was dit jaar ook heel bijzonder voor onze 
afdeling, en met de gemeenteraadsverkiezingen lagen er mooie kansen voor 
DWARS Amsterdam om meer op de voorgrond te treden en de banden met onze 
moederpartij op lokaal niveau te versterken. Verder is de samenleving nu eindelijk 
geopend en hebben we meerdere kansen gehad om elkaar na lange tijd fysiek te 
ontmoeten, nieuwe leden te verwelkomen en de welbekende DWARSe gezelligheid 
weer nieuw leven in te blazen.  
 
Activiteiten: 
Het aantal activiteiten en de opkomst was lager dan we hadden gehoopt, maar de 
activiteiten die wel lukten, waren ook meteen een groot succes. Laatst nog een 
enorm gezellige PJO borrel in Alkmaar om ook de DWARSe leden buiten 
Amsterdam eens het voordeel te geven. Samen met 4 andere politieke 
jongerenorganisaties was het een leuke manier om andere politiek actieve jongeren 
te ontmoeten. Verder hebben we een thema-avond gehad over kraken met de 
enige echte Hotel Mokum, een kennismakingsborrel georganiseerd voor nieuwe 
leden en in de lockdown-periode een online spelletjesavond.  
 
Verder zijn er ook vele demonstraties bijgewoond zoals de klimaatmars, anti-racisme 
demonstratie en het compensatieprotest. Nu er eindelijk weer fysiek geprotesteerd 
kon worden moest daar natuurlijk goed gebruik van worden gemaakt!  
 
Politiek: 
Politiek gezien was dit een interessant jaar, tijdens de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen probeerden we niet alleen in Amsterdam maar ook heel 
Noord-Holland ons geluid te laten horen. Zo gaven we ook DWARSe kandidaten 
buiten Amsterdam een platform via sociale media en hebben we geflyerd in 
Alkmaar en Haarlem. Helaas is het niet echt gelukt veel mensen te mobiliseren 
tijdens de campagne. Ook was er een PJO-debat georganiseerd met alle politieke 
jongerenorganisaties in Amsterdam waarbij jonge kandidaten op de lijst een kans 
kregen met elkaar in debat te gaan.  
 
Om dan toch even te focussen op de hoofdstad, in Amsterdam werd GroenLinks de 
2e, onder de PvdA. Een mooie uitslag en vooral ook een mooie kans voor 
Amsterdam om weer een sterke linkse, groene en progressieve coalitie samen te 
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stellen. Vanuit DWARS Amsterdam heeft de voorzitter de onderhandelingen goed 
gevolgd en vanuit het GroenLinks Amsterdam Kader feedback gegeven over de 
vorming van de coalitie. Het akkoord is niet heel ambitieus onder de financiële 
situatie, maar heeft wel veel kansen om de stad de komende 4 jaar nog socialer en 
duurzamer te maken.  
 
Bestuur: 
Als bestuur is er natuurlijk nog een toevoeging geweest bij het bestuur, ons 
bestuurslid politiek Milvanyo is er bij de winter-aav bijgekomen en heeft het 
afgelopen half jaar de politieke zaken goed gevolgd. Het kost natuurlijk tijd om op 
elkaar af te stellen, maar door meteen de grote lijnen met elkaar te overleggen 
verliep zijn komst bij ons bestuur heel soepel. Verder was samenwerken en taken 
verdelen nooit een probleem en zijn er geen echte ruzies geweest. Aan de andere 
kant waren wij misschien niet altijd streng genoeg voor elkaar, maar samen klaarden 
we de klus wel. De vergaderingen waren vaak iets te gezellig en een korte borrel na 
activiteiten was altijd welkom.  
 
Afdeling: 
De afdeling heeft tijdens corona wat klappen gehad. Veel leden zijn sinds de 
lockdowns minder actief en de leden die online voor het eerst meededen hadden 
moeite om aansluiting te vinden bij de vereniging. Een grote uitdaging dit jaar was 
dan ook de opkomst bij activiteiten, dit betekende dat sommige activiteiten erg 
intiem waren.  
 
Een deel van de commissies hebben helaas geen activiteit gezien afgelopen jaar, 
maar bij de Actie en Cultuurcommissie hebben we hele mooie dingen voorbij zien 
komen. Zo hebben Margo en Janna bij de Accie samen veel mooie dingen opgezet 
op sociale media over duurzaam bankieren. Bij de cultuurcommissie heeft Tom als 
interim-voorzitter de commissie nieuw leven ingeblazen en heeft hij al een groepje 
betrokken leden om zich heen verzameld. Bij de Diversiteitscommissie liep 
communicatie wat stroef, maar waren er in elk geval wel plannen om samen te 
komen met alle leden. De leden in de commissies laten zien dat de afdeling door de 
leden draaiende wordt gehouden en niet alleen door het bestuur!  
 
We willen actieve leden en commissievoorzitters bedanken voor hun inzet en 
betrokkenheid afgelopen jaar. We gaan onze rol als bestuur zeker missen, maar 
hebben ook veel vertrouwen in onze opvolgers.  
 
Veel liefs, 
Jazz Komproe 
Voorzitter DWARS Amsterdam 
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Voorzitter – Jazz Komproe 
Lieve DWARSers, 
 
Ik zal het kort proberen te houden, want er zijn natuurlijk ontelbaar veel dingen waar 
ik het nu over zou willen hebben, maar ik zal even focussen op de belangrijkste 
zaken, wat er goed ging, wat er minder goed ging, en wat ik er allemaal van vond! 
 
Allereerst de leuke dingen, ik heb enorm genoten van de deuren die opengaan 
vanuit je rol als voorzitter, ik heb enorm veel leuke mensen gesproken bij 
GroenLinks en andere politieke partijen. Er was zelfs een groep studenten die mijn 
input wilden bij hun scriptie-onderzoek! Verder heb ik ook veel kansen gehad om 
gewoon mee te kijken en meer te leren over lokale politiek, 
coalitieonderhandelingen, campagne voeren en het organiseren van demonstraties.  
 
Binnen DWARS heb ik een debat opgezet met de andere PJO’s, iets wat ik heel 
graag wilde realiseren. Ook de activiteit met Hotel Mokum over kraken in 
Amsterdam gaat mij erg aan het hart. Als je eenmaal leert over de geschiedenis en 
betekenis van kraken kan je simpelweg niet anders dan onder de indruk zijn. Als 
laatste heb ik ook de vereniging nog beter leren kennen. Met voorzittersoverleggen 
leer je meer over de gang van zaken bij andere afdelingen, bij kaderdagen krijg je 
super leuke trainingen en bij het afdelingsweekend leer je de bestuursleden van de 
andere afdelingen echt kennen. 
 
Aan de mindere kant was het opzetten van activiteiten, het waren er dit jaar niet 
zoveel als ik had gewild en de opkomst was ook niet altijd naar verwachting. Ook 
heb ik het zelf op bepaalde momenten erg druk gehad en als je moet kiezen tussen 
je studie, werk en DWARS valt DWARS toch als eerste af. Door veel vooruit te 
plannen en aardig wat late avonden heb ik de zware periodes overleefd, maar het is 
wel duidelijk dat ik op sommige momenten mijn rol als voorzitter niet volledig heb 
uit kunnen voeren.  
 
Dit alles zorgde er in elk geval niet voor dat ik niet heb genoten van alle mooie, 
interessante en gezellige momenten die ik het afgelopen bestuursjaar heb 
meegemaakt! Iets kleins wat ik vaak super leuk vond was gewoon de kleine 
gesprekken met leden, hun interesses in de politiek of enthousiasme over een 
activiteit gaf mij altijd super veel energie. Ook de connecties met zoveel betrokken 
DWARSers en GroenLinksers zal ik meenemen tot ver na dit jaar.  
 
Dat het nu ten einde komt vind ik natuurlijk jammer, maar ik heb enorm veel 
vertrouwen in het nieuwe bestuur en zal voorlopig blijven hangen bij de afdeling, 
jullie zijn nog niet van mij af! 
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Groetjes, 
Jazz Komproe 
Voorzitter DWARS Amsterdam 
 

Secretaris – Annika van den Brink 
En dan is het bestuursjaar alweer ten einde gekomen. Voordat ik wat ga zeggen 
over mijn eigen functioneren als secretaris en als bestuurslid in het algemeen, wil ik 
allereerst kwijt dat ik mijn bestuursjaar een hele leuke en leerzame ervaring vond. Ik 
heb ontzettend veel geleerd, op het gebied van activiteiten organiseren en 
begeleiden, maar ook praktische zaken zoals notuleren of een website bijhouden. 
En ik had het niet met betere mensen kunnen doen. 
 
Dan allereerst iets over mijn functioneren als secretaris. Op de vorige AAV was ik 
veel nog aan het leren, wat goed gegaan is. Ook had ik me een aantal dingen 
voorgenomen wat betreft de nieuwe website waar we dit jaar op zijn overgegaan. 
Het archiveren was uiteindelijk niet heel belangrijk omdat alles van onze oude 
website automatisch overging naar de nieuwe website. Dit was aan de ene kant 
handig, maar aan de andere kant maakte het het lastiger om te beginnen vanaf een 
schone lei. Ik heb geprobeerd binnen de chaotische structuur die aanwezig is, 
achter de schermen van de website een beetje structuur aan te brengen. Daarnaast 
hebben we eindelijk besloten voor een uniform systeem van tweetaligheid op onze 
website, en dit heb ik dan ook overal toegepast. 
 
Wat betreft de nieuwsbrieven heb ik me redelijk aan mijn voornemen kunnen 
houden. Het plan was om er iedere maand één uit te sturen, en volgens mij is me 
dat een keer of twee niet gelukt. Ook hebben we de nieuwsbrief ingezet om 
promotie te maken voor de commissies. Dit heeft voor zover ik weet concreet nog 
niet voor nieuwe leden gezorgd, maar wel voor meer zichtbaarheid. Dit merk ik 
aangezien ik regelmatig belangstellende mailtjes krijg voor commissies. Ook 
hebben de Cultuurcommissie en Diversiteitscommissie natuurlijk weer een toekomst 
gekregen, waardoor we weer drie actieve commissies hebben. 
 
Dan wil ik nog wat zeggen over mijn algemene bestuurstaken. We hadden ons een 
aantal doelen gesteld, de belangrijkste daarvan waren dat we meer vooruit wilden 
plannen met activiteiten, en dat we wilden werken aan ledenbinding. Die eerste taak 
zouden Alicia of ik op ons nemen. Door persoonlijke omstandigheden en drukte 
hebben we dit beiden niet op ons genomen. Hierdoor is het organiseren van 
activiteiten wat stroef blijven gaan, wat de ledenbinding ook niet heel erg ten 
goede kwam. Deze 2 taken zijn dus helaas een beetje blijven liggen. Ik heb er wel 
vertrouwen in dat we een goede opzet hebben gemaakt voor het volgende bestuur 
om hier wel op voort te kunnen bouwen. 
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Tot slot heb ik wel een goede basis kunnen leggen voor een wellicht langdurige 
samenwerking tussen JOVD Noord-Holland, JD Amsterdam en P!NK. Samen met 
hen heb ik gewerkt aan het opzetten van een borrel in Alkmaar, wat een heel 
geslaagd evenement is geweest. Als alle nieuwe besturen dit contact behouden kan 
dit in de toekomst voor mooie samenwerkingen en evenementen blijven zorgen. 
 

Penningmeester – Martin Voogd 
Het einde van mijn jaar als penningmeester van DWARS Amsterdam is in zicht en 
dat betekent dat ik een verantwoording moet schrijven. De eerste helft van het jaar 
hadden we nog steeds last van de lockdown, waardoor het uitgeven van geld soms 
een uitdaging was. Ook de tweede helft van het jaar startte midden in een 
lockdown, wat ervoor zorgde dat we geen fysieke activiteiten konden organiseren. 
Toch hebben we er tijdens de lockdown best wel wat moois van gemaakt met als 
hoogtepunt, naar mijn mening, de activiteit met Mokum Kraakt en Zeeger Ernsting. 
 
Vanaf februari konden we weer fysieke activiteiten organiseren. Zo hebben we 
bijvoorbeeld leuke activiteiten als een borrel met jonge kandidaten voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en een verkiezingsdebat georganiseerd. 
Ook zijn we naar een hoop demonstraties in Amsterdam geweest, zoals de 
Women’s March en het Compensatieprotest. Naarmate het eind van het jaar in zicht 
kwam, werd het wat moeilijker om activiteiten van de grond te krijgen door een 
combinatie van tijdsdruk en wat uitstelgedrag. Ik had graag nog een activiteit willen 
organiseren over ongelijkheid in het onderwijs. Allicht kan het volgende bestuur dit 
oppikken. 
 
Het meeste geld dit jaar is besteed aan de huur van locaties voor activiteiten. Soms 
was het lastig om voor een redelijke prijs een passende locatie te vinden. Aangezien 
we niet heel veel fysieke activiteiten hebben georganiseerd, is er uiteindelijk toch 
aardig wat geld over dat het nieuwe bestuur kan gebruiken om activiteiten te 
organiseren. 
 
Als penningmeester ben ik ook verantwoordelijk voor de inventaris. In mijn 
verantwoording voor de winter AAV schreef ik dat we van plan waren om een aantal 
spullen te kopen voor de afdeling met het geld dat op dat moment nog over was. 
Uiteindelijk hebben we bekers, borden, verf, kwasten, een mooie banner en een 
hoop chocoladerepen gekocht. Veel spullen liggen nog bij bestuursleden thuis en 
zullen naar onze kast in CREA gebracht moeten worden. 
 
Als laatste wil ik Jazz, Annika, Alicia en Milvanyo bedanken voor het mooie jaar. 
Ondanks het feit dat corona soms roet in het eten gooide, hebben we leuke en 
leerzame activiteiten georganiseerd en hebben we onze stem laten horen bij 
verschillende protesten! 
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Politiek – Milvanyo Gill’ard 
Er is geen verantwoording binnengekomen. 
 

Internationaal – Alicia Macnack 
Beste DWARSers, 
 
Om te beginnen wil ik jullie allemaal bedanken voor dit ontzettend leuke 
bestuursjaar! We hebben een aantal super gezellige, leerzame en vooral leuke 
activiteiten kunnen organiseren en zonder jullie allemaal had dat niet gekund.  
 
Rond het midden van ons bestuursjaar werd het een beetje lastig wegens een 
lockdown, alles moest weer online en het was erg lastig om goed te werken aan de 
ledenbinding. Gelukkig konden we al vrij snel weer fysieke activiteiten organiseren 
en elkaar weer zien.  
 
Ik had mij aangemeld voor deze functie omdat ik graag meer actief wou worden 
binnen DWARS Amsterdam en de lokale politiek, en ook omdat ik een erg grote 
passie heb voor de Engelse taal. Het afgelopen jaar heb ik enorm veel plezier 
gehaald uit mijn functie, van het vertalen van aankondigingen en posts tot het 
organiseren van activiteiten. Aan het begin van mijn bestuursjaar had ik een aantal 
doelen voor mezelf gezet waaronder het versterken van de banden met onze 
internationale zuster organisaties en het werven van internationale leden. Helaas was 
het erg lastig om deze doelen te behalen ook deels wegens de pandemie.  
 
Als laatste wil ik nog graag mijn mede bestuursleden bedanken, ik heb een 
ontzettend leuk bestuursjaar gehad met jullie !  
 
En voor het volgende bestuur, heel veel succes en geniet van het feit dat er weer 
veel fysieke activiteiten georganiseerd kunnen worden.  
 
Liefs,  
Alicia Macnack 
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Verantwoordingen commissies 
Actiecommissie 
Dit jaar heeft bestond de actie commissie uit 2 enthousiaste leden. Een enthousiast 
nieuw lid, Janna Hoogerwerf, met als voorzitter nog een vrij nieuw DWARS-lid, 
Margo Mustert. Onze samenwerking uitte zich in het opzetten van twee projecten: 1) 
Duurzaam bankieren, 2) Peuken van de grond! Al vrij snel zagen we dat het ons 
slechts zou lukken één project goed uit te voeren en hebben we de tweede nog 
even op de plank laten liggen. 
 
Dit jaar hebben we dus hard gewerkt aan het opzetten van een grotere campagne 
rond Duurzaam Bankieren, met een social-mediacampagne, thema-avond & 
straatactie. We hebben een aantal andere groepen uitgenodigd samen te werken. 
Verschillende grote goede-doelenorganisaties delen met enthousiasme onze social-
mediauitingen. We hebben andere PJO’s geënthousiasmeerd om samen de thema-
avond op te zetten, op live locatie met online streaming. Voor de thema-avond 
hebben vijf zeer interessante sprekers bevestigd. De samenwerking met de andere 
PJO’s ontwikkelde zich tot een hele fijne verrijkende samenwerking met 1-of-2- 
wekelijkse vergaderingen. Het voelde heel krachtig om allen uit gedrevenheid naar 
ditzelfde doel te werken. 
 
Uiteindelijk rond maart/april is vrijwel ons gehele team van goeddoeners afzonderlijk 
van elkaar (bijna of volledig) overspannen geraakt. In gezamenlijke overleg hebben 
we besloten dat we de thema-avond nu niet met hetzelfde enthousiasme kunnen 
uitvoeren als waarmee we er aan begonnen zijn. Dat gaat ten koste van de kwaliteit, 
dus hebben we besloten meer tijd te nemen en is de avond uitgesteld tot ná de 
zomer. Nu kunnen we allemaal met enthousiasme en passie volledig in onze rol 
stappen tijdens het evenement.  
 
We blijven dus nog even verder werken en het actievoeren gaat door! 
 
-Margo Mustert 
 

Diversiteitscommissie 
Er is geen verantwoording binnengekomen. 
 

Kascommissie 
De penningmeester heeft het dit jaar uitstekend gedaan. Wel hebben we een paar 
aanbevelingen voor het bestuur volgend jaar: 
Als we contributie betalen aan ASVA moeten we daar wel gebruik van maken. We 
kunnen hier bijvoorbeeld allemaal spullen lenen zoals beamers en andere technische 
apparatuur. 
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Het lijkt ons een goed idee om standaard voorafgaand aan de bestuursoverdracht de 
inventaris op een centrale plek te verzamelen. Op dit moment liggen er nog steeds 
inventarisstukken bij leden van een vorig bestuur. Dit baart ons enigszins zorgen. 
Het volgend bestuur mag meer geld uitgeven. Dit kan bijvoorbeeld door samen te 
werken met andere initiatieven. Wij hebben relatief veel geld, we kunnen dit 
gebruiken om andere initiatieven zonder budget te ondersteunen. 
We adviseren het komend bestuur om vroegtijdig al gebruik te maken van het budget 
voor de EHBO-cursus. Dit kan bijvoorbeeld in september bij de algemene kamer van 
verenigingen. 
Tevens moeten wij melden dat er redelijk wat chocoladerepen zijn verdwenen. Dit 
zien wij echter niet als een probleem.  
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Financiële stukken 
Financiële verantwoording 

 

 
 

Uitleg 
Het cijfer 81% resterend is enigszins misleidend, omdat een aantal facturen nog 
betaald moeten worden. Ik schat dat het daadwerkelijke bedrag dat resteert 
ongeveer 65% van onze begroting is. 
Uitgaven: 
Regiogroepen: 

• Hebben geen kosten gemaakt, omdat ze niet actief zijn geweest het 
afgelopen half jaar. 

Onvoorziene kosten: 
• Het contante geld dat in de kas zat heb ik zelf gehouden. Het equivalent heb 

ik overgemaakt naar de afdelingsrekening. Per saldo geen kosten dus. 

Actiecommissie: 
• Heeft nog geen activiteit georganiseerd dit jaar. Oorspronkelijk was het plan 

om in mei een activiteit te organiseren, die uiteindelijk niet doorging omdat 
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we niet op tijd een locatie hadden. Vermoedelijk gaat het budget wel op als 
de activiteit na de zomer plaatsvindt. 

Vergaderingen: 
• Er is nog geen gebruik gemaakt van het budget voor vergaderingen. 

Algemene acties: 
• De enige kosten die hier zijn gemaakt, waren voor postzegels en enveloppen 

om de campagnepakketten voor de gemeenteraadsverkiezingen te versturen. 

Nieuweledenavonden: 
• We hebben dit jaar nog geen fysieke nieuweledenavond georganiseerd, dus 

ook geen kosten gemaakt. 

EHBO-cursus: 
• Dit jaar heeft nog niemand een EHBO-cursus gedaan. Het is de bedoeling 

dat het nieuwe bestuur dit zo snel mogelijk doet. 

Overige commissies: 
• De overige commissies hebben dit jaar nog geen kosten gemaakt. Er begint 

wel weer meer leven te komen in sommige commissies, dus er is genoeg 
budget om dit jaar nog activiteiten te organiseren. 

Eigen evenementen: 
• Campagnetraining: huur locatie + eten en drinken voor tijdens de activiteit. 
• Verkiezingsborrel: eerste rondje. 

Gezamenlijke activiteiten: 
• Verkiezingsdebat: ik heb de factuur voor de huur van de zaal nog niet 

betaald. Deze is vrij hoog, daarom moet ik eerst wachten totdat de andere 
PJO’s hun deel hebben overgemaakt. Inmiddels heb ik de bijdragen van de 
JS, PINK en JD ontvangen. Ik wacht nog op CDJA en ROOD. 

• PJO borrel: de JOVD moet nog contact met mij opnemen over het betalen 
van de kosten. 

• Nieuweledenfestival: huur ruimte + beamer. 

Pandhuur: 
• Dit wordt aan het einde van het jaar betaald. 

AAV: 
• 30 euro voor de huur van een ruimte in CREA 

Kosten afdelingsrekening 
• Kosten van Triodos en de pinpas 

Lidmaatschap ASVA 
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• Als afdeling zijn wel lid van de ASVA-studentenunie 

Inkomsten: 
Kas: 

• De fysieke kas is opgeheven. 

Donaties naar de bank: 
• 3x 175,35 euro bijdragen van JS, PINK! en JD voor de huur van de zaal voor 

het verkiezingsdebat. 
• 20,40 euro van mij voor het opheffen van de kas. 

Bijdrage DWARS Landelijk 
• We hebben de helft van de bijdrage voor dit jaar ontvangen. 
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Kandidaten Bestuur 
Volgens het afdelingsreglement is het nog mogelijk om je te kandideren op de AAV 
zelf. 

Kandidaat voorzitter: Alicia Macnack 
Mijn naam is Alicia Macnack, en ik heb het afgelopen jaar in het bestuur gezeten als 
bestuurslid Internationaal. Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad met deze functie 
en wil erg graag nog een bestuursjaar doen en dit keer als voorzitter. 
 
Ik vind deze functie erg goed bij mij passen omdat het zelf erg leuk vind om initiatief 
te nemen, dingen georganiseerd te houden en ook ben ik erg sociaal. Na een jaar in 
het bestuur te hebben gezeten heb ik ook zeker het gevoel dat ik de DWARS 
idealen en waarden goed kan communiceren en ook goed onderschrijf. 
 
Als ik verkozen zou worden tot voorzitter wil ik graag gaan werken aan de 
ledenbinding. Na de pandemie en vele lockdowns is het aantal actieve leden niet al 
te hoog op dit moment en dit is natuurlijk erg jammer! Ik zou hier graag hard aan 
willen werken en de afdeling weer echt tot leven brengen. Ook wil ik meer leden die 
buiten Amsterdam wonen gaan betrekken bij activiteiten en ook wat meer 
activiteiten buiten de Randstand organiseren, aangezien wij zo een grote afdeling 
zijn met hartstikke veel verschillende leuke steden en dorpjes vind ik dat ook daar 
wat dingen georganiseerd kunnen worden. Daarnaast komen de Provinciale 
Staatsverkiezingen er aan en dat lijkt me een perfecte reden om ook meer buiten 
Amsterdam te treden. En als laatste wil ik werken aan de diversiteit binnen de 
afdeling; ik wil meer jongeren betrekken van verschillende achtergronden en vooral 
verschillende opleidingsniveaus. 
 
Het zou mij echt ontzettend leuk lijken om voorzitter te zijn van zo een grote, 
gezellige en leuke afdeling. Ik hoop jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd 
over wie ik ben en waarom ik me wil aanmelden voor deze functie.  
 

Kandidaat Secretaris: Joshua Paans 
Heyhii lieve mensen, 
 
Vele van jullie kennen mij denk ik niet. Misschien heb je mijn naam gezien in een 
DWARSe appgroep of ben je me op landelijk niveau tegenkomen. Afgelopen 
oktober ben ik bij DWARS gekomen – eindelijk – en heb mij vooral landelijk bezig 
gehouden. Specifiek als lid van de landelijke Bijzondere Activiteitencommissie 
(BACo) en Scholingscommissie (SchoCo). 
 
Dat betekende alleen dat ik niet heel veel met mijn afdeling heb gedaan. En jullie 
dus ook niet echt heb leren kennen. Laten we dat veranderen! 
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Mijn naam is Joshua Paans (He/They), ik ben bij ingang van het nieuwe bestuursjaar 
17 en ben vorige week geslaagd voor E&M op het VWO. Ik werk in een leuk 
restaurant in het centrum van Amsterdam, ben erg betrokken binnen het (jongeren-) 
klimaatactivisme bij FridaysForFutureNL, en daarnaast wel een beetje een nerd. Ik 
houd bijvoorbeeld erg van boeken – zo heb ik een letterlijke ‘vensterbank of to-be-
read’ –, en alles wat met computers en de digitale wereld te maken heeft – je zou 
mijn Excel-bestanden een keer moeten zien. Daarnaast ben ik erg gesteld op 
systemen in de breedste zin en dat alles goed georganiseerd is. Handig in een 
restaurant, maar ook handig als secretaris lijkt mij. 
 
Ik hoop dat ik dit allemaal – mij binnen DWARS willen verbreden, meer betrokken 
willen raken binnen Amsterdam e.o., en mijn affiniteit met secretaristaken – kan 
laten samenkomen in de rol van afdelingssecretaris.  
Hopelijk vinden jullie dat ook ^-^ 
 
Groetjes, 
Joshua 
 

Kandidaat penningmeester: Martin Voogd 
Het afgelopen jaar ben ik met veel plezier penningmeester geweest van DWARS 
Amsterdam. Er zijn echter ook dingen waar ik in dit (voor mijn gevoel) korte jaar niet 
aan toe gekomen ben. Ik wil me daarom opnieuw kandidaat stellen voor deze 
functie. Met de ervaring die ik dit jaar heb opgedaan, zal ik mijn boekhoudtaken 
efficiënt kunnen uitvoeren. Daardoor hoop ik extra veel tijd over te houden om me 
bezig te houden met het organiseren van activiteiten voor onze leden, bijvoorbeeld 
over ongelijkheid in het onderwijs en activiteiten met een linkse economische 
insteek. Daarnaast wil ik komend jaar samen met de rest van het bestuur weer bij 
veel demonstraties de stem van DWARS Amsterdam laten horen. 
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• Rijk van Beek 
• Titus van der Valk 
• Job Vermaas 

Kandidaten Commissievoorzitters 
Volgens het afdelingsreglement is het nog mogelijk om je te kandideren op de AAV 
zelf. 

Kandidaat Voorzitter Cultuurcommissie: Tom Molenaar 
Op de DWARS-website las ik dat jullie de mogelijkheid bieden om voorzitter te zijn 
van de Cultuurcommissie. Momenteel ben ik al interim-voorzitter van de CuCo en 
ben ik samen met enthousiaste CuCo’ers al druk doende om de doorstart vorm te 
geven. Ikzelf heb in ieder geval al ambitieuze plannen voor de commissie, en die 
licht ik hieronder graag even toe. 
 
De CuCo regelt culturele activiteiten met een politiek tintje voor alle Amsterdamse 
DWARSers. Naar mijn mening kan het echter ook een andere rol vervullen. De 
huidige staat van de cultuursector en de beschadiging ervan door de coronacrisis en 
jarenlang rechts beleid hebben me flink gealarmeerd. Ik zie het als een broodnodige 
taak om als CuCo te reflecteren op deze staat van de cultuursector, en op wat we 
kunnen doen om deze weer een fris blosje op de wangen te geven. Hierbij moet 
veel aandacht worden besteed aan inclusiviteit, maatschappijkritiek en reflectie. 
Los van mijn plannen denk ik dat ik een geschikte commissievoorzitter ben. Ik zet 
me als trots GroenLinks- en DWARS-lid vol in voor groene en rode idealen. Dat doe 
ik bijvoorbeeld bij mijn stage bij het Landelijk Bureau van GroenLinks of in de 
steunfractie van GroenLinks Nieuw-West. Daarnaast begin ik in september met een 
premaster Letterkunde aan de VU, waarbij ik cultuur ga verbinden met 
maatschappijreflectie. Ook beschik ik over de nodige organisatorische ervaring bij 
Nationaal Monument Kamp Amersfoort en Farel Academy Model United Nations 
(FAMUN). 
 
Bovenal lijkt het voorzitterschapschap van de CultuurCommissie me een waardevolle 
en vooral leuke ervaring. De CuCo enthousiasmeert me enorm, en ik hoop dat ik 
ook jullie enthousiasme heb gewekt. Bedankt en tot snel! 
 

Voordracht Zoekcommissie 
Deze leden worden voorgedragen aan de AAV: 

• Jazz Komproe 
• Annika van den Brink 

 

Voordracht Kascommissie 
Deze leden worden voorgedragen aan de AAV: 

• Huug Roosjen 
• Mohammed Khan 
• Koen Donatz 
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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/

