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18 december 2020, 19.00 

Locatie: Online (Zoom) 

 

Dagvoorzitter: Jens Bosman 

Notulist: Chris van Kalkeren 

Aanwezigen: Anna, Anouk, Carlijn, Chris, Emma, Fatin, Frank, Huayro, 

Huug, Jazz, Jens, Job, Kiete, Koen, Margo, Martijn, Mohammed, Noah, 

Puck, Sabine, Srishagon 

 

1. Opening en uitleg aav (Jens & Frank) 
 

Opening: 19:06.  

 
Frank laat de agenda zien en stelt het presidium voor. 

 
Poll: instemmen Jens en Chris als presidium 

Jens en Chris zijn unaniem ingestemd als presidium. 
 

Poll: instemmen Martijn als stemtelcommissie 
Martijn is unaniem ingestemd als stemtelcommissie. 

 
Frank legt uit hoe de digitale aav gaat verlopen. Alle stemmingen 

verlopen via polls, behalve de voorzitterverkiezingen, die via Inkesta 
gaat.  

 
2. Vaststellen agenda (Frank) 

 

Anna vertelt dat de Kascommissie helaas nog geen verantwoording kan 
geven, vanwege de situatie met de financiën vanuit Landelijk. Deze 

verantwoording blijft voor nu wel op de agenda staan. 
 

Poll: vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. 

 
3. Vaststellen notulen (Frank) 

 
Frank legt uit dat er twee dingen niet in de notulen van de zomer-aav 

stonden, namelijk de namen van de Kascommissie en de Zoekcommissie. 
Deze moeten dus toegevoegd worden. 
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Poll: aannemen wijzigingen notulen zomer-aav 

De wijzigingen zijn aangenomen. 
 

Poll: vaststellen notulen 
De notulen zijn vastgesteld. 

 
4. Mededelingen 

 
Door een verhuizing is Koen buiten de afdeling komen te vallen. Hij heeft 

zich wel op tijd aangemeld voor de aav en is momenteel bezig om weer in 
het ledenbestand van Amsterdam te komen. Hij wil graag stemrecht 

krijgen. 
 

Poll: stemrecht verlenen lid 

De aav heeft Koen stemrecht verleend. 
 

Uitleg vragen stellen op de aav 
Frank vertelt dat de eerste termijn voor vragen openstaat, omdat er nog 

geen vragen gesteld waren via de website. 
 

5. Verantwoording bestuur 
 

Frank vertelt dat de voorzitter helaas is afgetreden en dat Kiete interim-
voorzitter is geworden. Als vicevoorzitter doet Frank de algemene 

bestuursverantwoording. 
 

Algemene bestuursverantwoording (Frank) 
 

“Door corona was het helaas niet mogelijk veel fysieke activiteiten te 

organiseren. Maar we hebben wel redelijk veel activiteiten georganiseerd. 
De opkomst viel soms tegen, dit kan door corona komen, maar ook door 

communicatie binnen het bestuur waardoor activiteiten soms laat werden 
aangekondigd. Binnen het bestuur gaat het nu heel fijn en het is duidelijk 

wat we van elkaar verwachten. We kijken uit naar het volgende halfjaar!” 
 

Vragen en antwoorden: 
Eerste termijn 

 
Chris: Over de aftredende voorzitter. Vervelende situatie. Ik vond dat dit 

wel laat naar de leden is gecommuniceerd, en ook bijvoorbeeld niet naar 
de kopgroep. Wat waren jullie overwegingen hierbij? 

 
Frank: We hadden redelijk wat dilemma’s. We wilden er niet een heel 

groot punt van maken en wilden het ter sprake brengen bij de aav. We 

hebben het aangekondigd samen met de aankondiging van de aav, ook 
om te voorkomen dat er een nare situatie ontstond voor de aftredende 
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voorzitter. Er zat ook een lange tijd tussen dat het niet goed ging en dat 
de voorzitter officieel is teruggetreden, daardoor was het voor ons ook 

niet goed duidelijk. Toen het voor ons duidelijk was hebben we dat 
meteen in de uitnodiging voor de aav gezegd.  

 
Fatin: De Zoekcommissie was ook niet ingelicht over het terugtreden van 

de voorzitter, waardoor wij niet konden zoeken naar een nieuwe 
voorzitter. Daardoor heb ik het gevoel dat dit intern is gegaan. 

 
Frank: Wij hebben wel de Zoekcommissie ingelicht, namelijk via de 

contactpersoon Job Vermaas. Blijkbaar is dat dan niet met de rest van de 
Zoekcommissie gecommuniceerd. 

 
Koen: Op het moment dat de voorzitter aftreedt lijkt het mij logisch dat 

de vicevoorzitter, Frank, dat dan oppakt. Wat is jullie overweging geweest 

dat niet te doen en Kiete interim-voorzitter te maken? 
 

Frank: Als ik interim-voorzitter zou worden zou iemand anders de 
secretaristaken moeten overnemen, wat heel ingewikkeld was. Daarom 

hebben we dat niet gedaan. Kiete heeft activiteiten in haar portefeuille en 
omdat er best veel overlap is tussen deze taak en het voorzitterschap, 

was dit een logische keuze.  
 

Tweede termijn  
 

Chris: Zou je nog kunnen terugkomen op mijn vraag over de kopgroep?  
 

Frank: Kopgroep is onder het vorige bestuur afgeschaft, vanwege 
toegankelijkheid. Mensen kunnen zich nu aanmelden via de website voor 

de open vergaderingen en krijgen dan de agenda en notulen toegestuurd.  

Ik wil werken aan die toegankelijkheid door de notulen op de website te 
publiceren. 

 
Anouk: De notulen op de website betekent openbaar voor de hele wereld. 

Gaat dit niet tot censuur leiden binnen het bestuur? 
 

Frank: Ik wil meer een nieuwsbrief/mailinglijst aanmaken. Het is dus zo 
dat mensen zich hier via de website voor kunnen aanmelden, niet dat 

deze notulen worden gepubliceerd. Dit zei ik dus verkeerd. 
 

Derde termijn 
 

Chris: De kopgroep heeft toch nog een andere functie, namelijk het 
controleren van het bestuur. Waarom is deze kopgroep niet ingelicht? 

 

Frank: Dit is ondervangen door de open vergadering, waar alle leden dus 
kunnen aansluiten. Het bestuur mag alleen beslissingen nemen als dit 
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besproken is binnen de open vergadering, of moeten hier in ieder geval 
op deze vergadering verantwoording over afleggen. Functies van de 

kopgroep zijn dus ondervangen. 
 

Voorzitter  
Er is geen verantwoording ingediend door de terugtredende voorzitter. 

 
Vragen en antwoorden: 

- 
 

Secretaris & vicevoorzitter (Frank) 
 

“Ik wilde vooral de andere bestuursgenoten ondersteunen, maar dit is 
anders gelopen dan verwacht. Er kwam steeds meer op mij terecht, zoals 

het maken van de agenda, en ook de externe contacten. Dat is op zich 

geen probleem, maar dat is niet in overleg gebeurd, waardoor ik last 
minute moest inspringen. Om de samenwerking te verbeteren heb ik 

voorgesteld een vaste taakverdeling te maken. Ik wilde dat iedereen 
eerlijk naar elkaar was en elkaar hielp. Omdat er steeds meer op mij 

terecht kwam als vicevoorzitter deed ik op een gegeven moment twee 
functies, namelijk voorzitter en secretaris. Dit ging redelijk goed. Helaas 

is de nieuwsbrief hier wel onder gaan lijden, ik hoop dat het komende jaar 
weer op te pakken.” 

 
Vragen en antwoorden: 

-  
 

Penningmeester (Mohammed) 
 

“Ik heb ervan genoten om penningmeester te zijn. Niet alles is perfect 

gegaan, er zijn nog steeds issues met de rekeningoverdracht. Daarom 
was het moeilijk om overzicht te hebben van de uitgaven. Het is niet 

gelukt dit te regelen voor december. Ik wil in de kerstvakantie alles up-
to-date krijgen. Daarom heb ik de kascontrole van de Kascommissie ook 

uitgesteld. Een verslag van de Kascommissie wordt naar de leden 
gestuurd wanneer deze controle gedaan is.” 

 
Vragen en antwoorden: 

 
Eerste termijn 

 
Koen: Hoe kon het nou gebeuren dat jij niet bij de rekening kon? En is 

dat opgelost? 
 

Mohammed: Bij overdracht Landelijk Bestuur is een fout gemaakt met 

formulieren, waardoor er een late reactie van de bank was. Bij Landelijk 
speelden ook problemen met de financiën, waardoor de 
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rekeningoverdracht op de lange baan werd geschoven. Ik heb er zelf niet 
heel veel naar gevraagd, omdat het lang leek dat het werd opgelost. Er is 

nu iets met het KvK-nummer van Landelijk, maar als dat is opgelost kan 
de overdracht plaatsvinden.  

 
Bestuurslid Politiek & Regiogroepen (Huayro) 

 
“Ik heb ook genoten van het afgelopen half jaar, ook al hadden we wat 

problemen. Ik heb contact onderhouden met de fractie van GroenLinks 
Amsterdam. Ook ben ik nu campagneleider, daar wil ik de contacten die 

ik nu heb voor gebruiken. Contact met regiogroepen was moeilijk, door 
corona was er weinig animo voor evenementen. Ik heb hier een 

wijzigingsvoorstel over geschreven over een aanpassing van de 
regiogroepen in het afdelingsreglement. Hopelijk betekent dit dat we 

meer weten over de regio en dat er nieuw leven komt in de 

regiogroepen.” 
 

Vragen en antwoorden: 
- 

 
Bestuurslid Promotie & Ledenwerving (Jazz) 

 
“Ik heb deze functie overschat en onderschat. Ik heb overschat hoe 

weinig ik ervan kon leren. Ik heb onderschat hoeveel tijd ik eraan kwijt 
zou zijn. Nu heb ik alles beter op orde. Posts zijn nu beter qua kwaliteit. 

Ledenwerving was lastig tijdens corona, maar we verwachten vanwege de 
verkiezingen een toevoer. Het probleem is ook niet echt ledenwerving, 

maar activering van leden. Ik hoop daaraan bij te dragen met social 
media.” 

 

Vragen en antwoorden: 
 

Eerste termijn 
 

Chris: Plannen voor ledenbinding? Naast social media.  
 

Jazz: Belactie is een actie voor ledenbinding. We willen nieuwe leden 
bellen, om ze actief te maken. Het is ook niet volledig mijn portefeuille, 

maar ik ga nadenken over meer plannen. 
 

Bestuurslid Activiteiten & interim-voorzitter (Kiete) 
 

“Begin ging goed, we hebben toen wat fysieke activiteiten kunnen 
organiseren. We hebben best snel moeten besluiten hier niet mee door te 

gaan, door de toenemende coronabesmettingen. Toen zijn we helemaal 

overgeschakeld naar online. Dit was wel even zoeken hoe we het nog 
steeds gezellig en leuk konden maken. We hebben geprobeerd goed af te 
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wisselen tussen leuke low-key activiteiten en inhoudelijke activiteiten. 
Wat minder ging is het vooruitplannen van activiteiten. Ik wil er in ieder 

geval voor zorgen dat dit beter gaat en dat activiteiten sneller bekend 
worden gemaakt naar de leden.” 

 
Vragen en antwoorden: 

- 
 

Bestuurslid Internationaal (Srishagon) 
 

“Veel dank aan Sabine omdat zij mij heeft overgehaald bestuurslid te 
worden. We hebben al veel kunnen doen, zoals een paneldiscussie met 

EU-parlementariërs. Ik ben al bezig met een plan voor het volgende half 
jaar, om nog meer activiteiten te organiseren. Ik heb ook een nieuwe 

commissie, de Internationaalcommissie, opgericht. We hebben nu ook 

internationale leden hierbinnen. We hebben wat technische problemen 
met de tweetalige website, maar ik doe alsnog vertalingen van pagina’s, 

wat ik ook meer wil doen tijdens de vakantie.” 
 

Vragen en antwoorden: 
- 

 
Bestuurslid Provincies & Commissies (Huug) 

 
“Twee kleine dingetjes toevoegen aan verantwoording. Door de 

Diversiteitscommissie is een evenement georganiseerd over autisme, dit 
was een groot succes. Ik had een serieus gesprek met de UvA vandaag, 

vanwege de issues die lopen daar. Mijn hoofd loopt daarom een beetje 
over, sorry als dit gevolgen heeft voor mijn antwoorden.” 

 

Vragen en antwoorden: 
- 

 
Bestuurslid Campagnes & Acties (Margo) 

 
“Ik ben heel blij dat ik via DWARS allemaal lijntjes kan uitleggen met 

betrekking tot duurzaamheid. Ik ben heel blij met Koen als voorzitter van 
de Actiecommissie, en Huayro als campagneleider. Door corona ben ik 

veel in het buitenland geweest en merk dat ik daardoor iets minder 
betrokken kon zijn. Dit gaat nu wel beter.” 

 
Vragen & antwoorden: 

- 
 

6. Organisatorisch 

 
Verantwoording Zoekcommissie (Job) 
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“Ik heb gezocht naar een campagnecommissie en een gesprek gevoerd 

met voorzitterskandidaten.”  
 

Vragen en antwoorden: 
- 

 
Verantwoording Diversiteitscommissie & Cultuurcommissie 

(Huug) 
 

“Diversiteitscommissie heeft activiteit georganiseerd over autisme. Was 
een succes. 

Met de Cultuurcommissie zouden we een film kijken in Rialto, maar door 
corona kon dat niet, omdat Landelijk dit niet toestond. De commissies 

weten dat ze met vragen bij mij terecht kunnen, en dit contact gaat 

goed.” 
 

Vragen en antwoorden: 
 - 

 
Verantwoording Internationaalcommissie (Srishagon) 

 
“We hebben nu wat internationale leden binnen de afdeling. We zijn bezig 

met drie dingen: organiseren evenement over migratie, plan om nieuwe 
internationale leden aan te trekken (door advertenties en 

samenwerkingen met internationale studentenvereniging), en plan om 
online evenementen groot en fancy te maken, om meer mensen aan te 

trekken. Bij het evenement over EU ging het niet zo goed qua 
communicatie met de Grüne Jugend Köln, we wilden misschien het 

partnerschap eindigen. Maar we willen hier toch mee doorgaan, en de 

problemen oplossen.” 
 

Vragen en antwoorden: 
 

Eerste termijn 
 

Koen: Wat voor nare discussies speelden er dan? 
 

Srishagon: Persoonlijke argumenten, en persoonlijke aanvallen. Geen 
contact meer sinds het evenement. Maar willen dat oplossen. 

 
Commissie Lokale Politiek (Huug) 

 
Poll: Voorstel opheffing commissie Lokale Politiek 

 

“We hebben geprobeerd een voorzitter hiervoor te vinden, was iemand 
die dat wilde doen, maar ging toch niet door. Lastig om iemand daarna te 
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vinden. [Aanvulling: Er is ook overlap met andere commissies en 
regiogroepen.] Daarom opheffen.” 

 
Vragen en antwoorden: 

 
Eerste termijn 

 
Sabine: Waarom nu opheffen? Als er later weer interesse is, dan kan ‘ie 

toch weer in het leven geroepen worden? Veel werk als ie dan weer 
opgericht moet worden via de aav. 

 
Koen: Gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Dan is deze commissie 

wellicht belangrijk. Waarom niet gewoon laten bestaan? 
 

Antwoord van Frank: Volgens het huishoudelijk reglement is de 

Campagnecommissie nu een tijdelijke commissie en op de volgende aav 
kan die commissie Lokale Politiek worden, dus als vervanging. Dat is het 

plan wat wij nu voor ons zien. 
 

60% voor doorgaan met de commissie, 40% tegen. De commissie 
wordt dus voortgezet en niet opgeheven. 

 
Verantwoording Actiecommissie (Koen) 

 
“We hebben vijf, zes actieve leden. We hebben twee acties 

georganiseerd: ten eerste de voedselbankactie. Het geld opgehaald zou 
eerst door de afdeling verdubbeld worden, maar dit ging toch niet door. 

Ook hebben we jonge kandidaten van de GroenLinks Tweede 
Kamerverkiezingslijst gepromoot voor het GroenLinks-referendum. Heeft 

weinig effect gehad, maar toch goed om aandacht voor te hebben.” 

 
Vragen en antwoorden: 

- 
 

Verantwoording Campagnecommissie (Margo) 
 

“We hebben nu alleen nog een brainstorm gehad, we gaan snel verder.”  
 

Vragen en antwoorden: 
- 

 
Verantwoording Regiogroepen (Huayro) 

 
“Ik heb dit al benoemd in mijn verantwoording als bestuurslid, dus niet 

nodig hier verder nog iets over te zeggen.” 

 
Vragen en antwoorden: 
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- 
 

7. Wijzigingsvoorstellen Afdelingsreglement 
 

Poll voor elk wijzigingsvoorstel en amendement (tenzij overgenomen) 
 

Wijzigingsvoorstel 1: Regiogroepen naar de fractie (Bestuur) 
 

Huayro ligt toe: “We willen tekst DWARS veranderen in DWARS 
Amsterdam. We willen toevoegen dat de contactpersoon van een 

regiogroep naar de fractievergaderingen van GroenLinks kan gaan en 
informatie teruggekoppelt naar het afdelingsbestuur, zodat wij die 

informatie uit de regio hebben. We willen een opening bieden voor meer 
activiteit binnen regio’s buiten Amsterdam.” 

 

Frank dient een amendement hierop in: zin in lid b loopt niet goed.  
Martijn stelt dat dit niet gaat over wat er in stemming zou worden 

gebracht. Dit moet dus op een volgende aav. Lid b blijft dus zoals die is.  
 

Wijzigingsvoorstel 2: Naam afdelingsreglement (Bestuur) 
 

Frank ligt toe: “We willen huishoudelijk reglement aanpassen naar 
afdelingsreglement om verwarring te voorkomen met landelijk 

huishoudelijk reglement.” 
 

Wijzigingsvoorstel 3: Artikelen worden hoofdstukken (Bestuur) 
 

Frank ligt toe: “Reglement heeft veel artikelen die groot zijn met veel 
leden. Met dit voorstel worden die artikelen hoofdstukken, en de leden 

artikelen. De nummering van die artikelen kan dan ook doorlopen en het 

is dan ook makkelijker om artikelen te citeren. In het hele reglement 
staan ook verwijzingen naar artikelen, deze zouden dan wel moeten 

worden aangepast.” 
 

Wijzigingsvoorstel 4: Toevoegen afdelingshandvest (Bestuur) 
 

Frank ligt toe: “Op vorige aav hebben we een afdelingshandvest 
aangenomen, als vervanging van het beleidsplan. Om verwarring met het 

bestuursbeleidsplan te voorkomen willen we de term ‘beleidsplan’ dus 
vervangen met ‘afdelingshandvest’ in het reglement. Ook willen we 

toevoegen dat we dit handvest niet hoeven na te lopen op iedere aav.” 
 

Wijzigingsvoorstel 5: Bestuursfuncties (Bestuur) 
 

Frank ligt toe: “Taakverdeling sluit niet volledig aan bij wat er in het 

reglement staat. Toevoegen dat secretaris eindverantwoordelijk is voor de 
website. Ten tweede dat de functie ‘Externe communicatie’ wordt 
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veranderd in ‘Promotie & Ledenwerving’ en dat dit bestuurslid 
verantwoordelijk is voor het onder de aandacht brengen van activiteiten 

en ledenwerving.” 
 

Frank ligt toe: “Toevoeging bestuurslid Politiek, die verantwoordelijk is 
voor regiogroepen. ‘Commissies’ weghalen. Een verduidelijking over de 

rol van Politiek en Commissies. [Aanvulling: Commissies kunnen verdeeld 
worden onder de verschillende bestuursleden.]” 

 
Frank ligt toe: “Toevoeging bestuurslid activiteiten bewaakt de 

jaarplanning. Ook toevoegen “en voortgang activiteiten”.” 
 

Vragen en antwoorden: 
 

Eerste termijn 

 
Job: Wijzigingsvoorstel 5. Waarom wil de indiener heel graag de functies 

specifiek indelen en specificeren, terwijl het heel vaak per bestuursjaar 
verschilt hoe de functies vervuld worden? Probleem met dit vastleggen is 

dat het weinig ruimte geeft voor volgend bestuur om daarvan af te 
wijken. 

 
Frank: Dit klopt niet. Alle functies zijn al vastgelegd in het reglement, wat 

is geschreven door het vorige bestuur en al is aangenomen. Dit zijn 
enkele toevoegingen. Commissies ook weghalen bij bestuurslid Politiek 

juist zodat deze onder andere bestuursleden kunnen worden 
ondergebracht. 

 
Tweede termijn 

 

Job: Het is niet dat ik niet wil dat de functies beschreven worden. Ik vond 
het alleen opvallend dat er gekozen is voor een verdere specificering van 

deze functies (bijvoorbeeld bij secretaris). Ik denk dat het het beste is om 
de functiebeschrijving in het reglement zo minimaal mogelijk te houden, 

en die specificering bij de besturen te leggen. 
 

Frank: Ik heb geen extra functies toegevoegd, alleen gezegd dat 
secretaris eindverantwoordelijk is voor de website. Dat is slechts een 

verplaatsing van bestuurslid Promotie & Ledenwerving naar secretaris. In 
het reglement staat ook al beschreven dat het vrij is aan het bestuur 

taken verder te verdelen en te definiëren. 
 

Inmiddels is de Inkesta over de voorzitterverkiezing opengezet. Mensen 
kunnen stemmen tot 21:15.  

 

Poll stemming wijzigingsvoorstellen: 
Wijzigingsvoorstellen zijn allemaal aangenomen. 
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8. Wijzigingsvoorstellen en langsgaan Afdelingshandvest 

 
- 

 
9. Verkiezing Voorzitter (Dit heeft plaatsgevonden vóór de 

bespreking van de wijzigingsvoorstellen afdelingsreglement) 
 

Voorstelstukje Kiete 
 

“Door omstandigheden kwam deze functie vrij. Mijn functie overlapte al 
met voorzitterstaken. Daarom dacht ik dat het wel bij mij past, plus het 

meer extern contact onderhouden en organiseren. Het past ook wel bij 
mijn persoonlijkheid, ik ben georganiseerd en hou van mensen het woord 

geven en de kudde bij elkaar houden. Daarom wil ik me graag kandidaat 

stellen.” 
 

Vragen en antwoorden: 
 

Eerste termijn 
 

Sabine: Hoe kijk je aan tegen debatten moeten doen, met de 
verkiezingen op komst? 

 
Kiete: Ik heb hier weinig ervaring mee, maar we hebben een groot 

bestuur met mensen die daar wel veel van afweten, waardoor ik voor de 
inhoud bij hen terecht kan. Ik ben denk ik wel goed in debatten in het 

algemeen, ik hou van spreken en ik vind het niet eng om voor mensen te 
staan. 

 

Koen: Blijf je activiteiten er dan bij doen? Ga je dat redden qua tijd? 
 

Kiete: Als ik voorzitter zou worden zal ik de activiteiten gaan verdelen 
onder groepjes van twee, drie bestuursleden. Zij doen dan de inhoud en 

ik kijk meer naar de organisatie en hou het overzicht. Dus iets anders dan 
wat ik hiervoor deed. Ik denk dat ik hier wel tijd voor heb. 

 
Emma: Moet je als voorzitter niet ook in staat kunnen zijn om de knoop 

door te hakken? En niet alleen de kudde bij elkaar houden? 
 

Kiete: Ik bedoel meer dat wanneer veel mensen iets willen zeggen, ik 
goed ben in dat leiden. Uiteraard kan ik de uiteindelijke beslissingen 

nemen. 
 

Stemming wordt uitgelegd door Martijn. De verkiezingen gaan hetzelfde 

als de stemmingen op de landelijke congressen. Je krijgt een linkje in je 
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mail, vanaf 20:45. Je krijgt alleen een mail als je je op tijd hebt 
aangemeld. Je kan alleen op Kiete stemmen of blanco. 

 
PAUZE 

 
10. Financiën 

 
Verantwoording Kascommissie (Anna) 

 
Gaat niet door (zie eerder). Anna zegt nogmaals dat een verantwoording 

nu niet nodig is. Vóór 1 februari gaat de commissie controleren en 
schriftelijk verantwoorden. 

 
Vragen en antwoorden: 

 

- 
 

Verantwoording Penningmeester over 2020 (Mohammed) 
 

“Voor uitgaven heb ik een herbegroting gemaakt, door corona. Heb 
lustrumfeest helemaal weggehaald, en naar volgend jaar verplaatst. 

Wijzigingen: verdubbelingsactie Actiecommissie ging niet door, omdat dit 
niet kan en mag vanuit Landelijk, waardoor dat verdween uit de 

begroting. De Diversiteitscommissie had een activiteit georganiseerd, de 
kosten voor de spreker staan nu ook in de begroting. Recente aankopen 

(beamerscherm, megafoon etc.) staan nu onder onvoorziene kosten.” 
 

Vragen en antwoorden: 
 

Eerste termijn 

 
Anouk: Nieuw beamerscherm en megafoon. Waarom? 

 
Mohammed: Beamerscherm hadden we nog niet. Megafoon is ooit 

meegenomen door een lid en hebben we niet terug kunnen krijgen. 
Microfoon systeem vonden we handig voor activiteiten. 

 
Stand van zaken situatie met Landelijk (Mohammed) 

 
Dit is al besproken in Mohammeds bestuursverantwoording.  

 
Vragen en antwoorden: - 

 
Bespreking en stemming begroting 2021 (Mohammed) 

 

“Krijgen 100 euro meer van Landelijk, bijdrage GroenLinks Amsterdam 
blijft hetzelfde, maar als we meer nodig hebben zijn ze bereid daar meer 
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bij te doen. Begroting is opgemaakt met de aanname dat we volgend jaar 
een beetje terug kunnen naar normaal, maar dat is afwachten. Voor 

vergaderingen is minder begroot, omdat die online zijn. Heb geld 
weggehaald van de Campagnecommissie en naar de overige commissies 

gedaan, omdat die commissie nog geld zou kunnen krijgen van 
GroenLinks.” 

 
Vragen en antwoorden: 

 
Eerste termijn 

 
Koen: Bedrag Campagnecommissie super specifiek, hoe ben je daarop 

gekomen? 
 

Mohammed: Specifieke bedrag is toegevoegd aan overige commissies, en 

dit blijft over. Zodat het precies uitkomt met het bedrag dat we hebben in 
de kas. 

 
Tweede termijn over begroting 2020 

 
Anouk: Welke actie is ondernomen om megafoon terug te krijgen? 

 
Mohammed: Eerst nagevraagd bij landelijke penningmeester, die zei dat 

politie-aangifte mogelijk is als er totaal geen contact is te krijgen met dit 
voormalig lid. Heb ik samen met Job en Frank gedaan. Politie wilde dat 

we fysiek langskwamen, en dat is nog niet gelukt vanwege corona. 
Hierom heb ik ook een inventaris gemaakt, zodat we weten waar welke 

spullen zijn. 
 

Derde termijn over begroting 2020 

 
Anouk: Ik schrik er wel van dat jullie aangifte wilden doen, dat is best een 

grote stap. Waarom is dit nooit gecommuniceerd naar de leden/afdeling? 
Waarom geen aparte verantwoording hierover? 

 
Mohammed: Die persoon is niet meer lid van DWARS en we konden geen 

contact krijgen, dus geen andere optie. We wilden ook de privacy 
waarborgen van deze persoon. Omdat we het uiteindelijk niet echt 

gedaan hebben, heb ik het niet gecommuniceerd. 
 

Anouk: Dat je die stapt neemt als afdeling is best wel significant. Ben je 
het met me eens dat dit in het vervolg in ieder geval op de aav besproken 

moet worden? 
 

Mohammed: Ja, goed punt. 
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Jens biedt aan dat de megafoon van de afdeling Utrecht ook altijd geleend 
mag worden door de afdeling Amsterdam. 

 
Poll: begroting 2021 

Begroting is unaniem ingestemd. 
 

11. Uitslagen verkiezingen 
 

Uitslag verkiezing voorzitter: 
Martijn als stemtelcommissie neemt het woord: “Opkomst van 77%, iets 

lager dan de 2017 Tweede Kamer-opkomst.” 
 

Er zijn 14 stemmen uitgebracht in totaal. 
Er zijn 0 blanco stemmen uitgebracht.  

Er zijn 14 stemmen uitgebracht op Kiete.  

 
Daarmee is Kiete verkozen tot voorzitter van DWARS Amsterdam, 

gefeliciteerd! 
 

12. Moties 
 

Poll voor elke motie en amendement (tenzij overgenomen) 
 

Motie 1: Vertrouwenspersonen (Frank namens het bestuur) 
 

“Samen met de Diversiteitscommissie hebben we nagedacht over 
vertrouwenspersonen. Vinden we een goed idee in de afdeling. Twee 

afdelingsvertrouwenspersonen, binnen en buiten bestuur. Vooral 
verwijzen naar landelijk vertrouwenspersoon, geen vervanging daarvoor, 

want die zijn professioneel. Ook goed voor nieuwe leden om vragen te 

stellen.” 
 

Vragen en antwoorden: 
 

Eerste termijn 
 

Noah: Als we het de naam vertrouwenspersoon geven, kan het lijken 
alsof dit echt opgeleide vertrouwenspersonen zijn. Hoe denk je hierover? 

 
Frank: Tweede oproep bedoelt om verwarring te voorkomen met 

landelijke vertrouwenspersoon. Maar heb het inderdaad geen andere 
naam gegeven. 

 
Martijn: Vertrouwenspersoon is iemand met een professionele opleiding, 

daarom heeft DWARS vertrouwenspersonen van GroenLinks. Zeer 

onwenselijk om deze verwachting te wekken. Contact gehad met 
Landelijk Bestuur hierover? 
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Frank: Ik breng alleen een wens tot uiting die is besproken binnen de 

Diversiteitscommissie. Wil duidelijk maken dat het geen professioneel 
vertrouwenspersoon is. Heb advies ingewonnen bij Isabel Bos, van 

Leiden-Haaglanden, die er veel vanaf weet.  
 

Tweede termijn 
 

Martijn: Je zegt dat dit ook bedoeld is zodat nieuwe leden vragen kunnen 
stellen. Is het dan niet beter om een buddysysteem op te richten?  

 
Frank: Wil wel amenderen, maar wel ingrijpend, dan moet de hele tekst 

aangepast worden. 
 

Jens legt de opties uit: 

- Motie amenderen 
- Motie intrekken en indienen op zomer-aav 

- Motie laten staan en erover stemmen 
 

De motie is ingetrokken door de indiener. 
 

Motie 2: Adviesplies (Noah namens de indieners) 
 

“We hebben het eerder gehad over de kopgroep, die advies en kritiek kan 
bieden aan het bestuur, en nu verdwenen is. We dienen deze motie in om 

op de zomer-aav een Raad van Advies (RvA) in te stemmen. RvA kan 
advies geven aan bestuur, en het bestuur kan daar mee sparren.”  

 
Reactie bestuur (Frank): Oordeel aav.  

 

Vragen en antwoorden: 
 

Eerste termijn 
 

Martijn: Aan indieners. Afdeling heeft altijd buddy vanuit Landelijk 
Bestuur. In hoeverre wordt de functie van de RvA hier niet al door 

vervuld? 
 

Noah: Buddy is inderdaad handig. Maar ook goed dat het bestuur hiervoor 
contact heeft met leden van de afdeling, die misschien beter weten wat er 

binnen de afdeling speelt. 
 

Job: Aan indieners. Er staat nu in deze motie Raad van Advies, wat 
verwarrend is met landelijke RvA. Misschien beter een andere naam, die 

iets meer met Amsterdam te maken heeft? 
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Noah: Wij zijn als indieners ook oké met een vorm van een RvA die een 
andere naam krijgt, hier kan overlegd over worden met het 

afdelingsbestuur. 
 

Huug: Aan indieners. Hoe willen jullie ervoor zorgen dat jullie genoeg 
mensen kunnen vinden met ervaring hiervoor? 

 
Noah: We hebben al een capabele Zoekcommissie, die op zoek kan naar 

RvA-leden. We willen dat de verkiezingen gaan volgens de landelijke 
regeling, zodat de RvA leden legitimiteit vanuit de afdeling hebben. 

 
Koen: Aan indieners. Wat voor mandaat willen de leden de RvA 

meegeven? 
 

Noah: Zowel controleren als adviseren. Gevraagd en ongevraagd advies. 

Bestuur kan naar de RvA stappen, maar de RvA ook naar het bestuur. 
 

Jazz: Op deze manier valt de rol van de open bestuursvergaderingen een 
beetje weg. Kunnen we deze niet inzetten voor inspraak en controle? 

 
Noah: Bij open vergadering ben je afhankelijk van leden die aanwezig 

zijn, kan gebeuren dat het bestuur alleen vergadert. Handig als er een 
orgaan daarnaast is die ook advies kan geven. 

 
Frank: Vraag/amendement: Moeten als DWARS Amsterdam niet denken 

dat wij een aparte vereniging zijn, buiten Landelijk, dus naam RvA 
inderdaad onhandig. Misschien een Adviescommissie? 

 
Noah: Dit amendement nemen we over. De naam ‘Raad van Advies’ 

wordt dus veranderd in ‘Adviescommissie’ in de motie. 

 
Tweede termijn 

 
Huug: Aan indieners. Eventueel sparren met bestuur. Daar is een 

afdelingsbuddy ook voor. Zie niet het nut voor een apart orgaan hiervoor. 
Hoe zien jullie dat? 

 
Noah: Goed om mensen die veel ervaring hebben binnen de afdeling te 

hebben waarmee gespard kan worden. De Adviescommissie zou ook 
verkozen worden door de leden, dus direct vanuit de afdeling. 

 
Job: Aan indieners. Hebben van zo’n orgaan is natuurlijk handig. Maar het 

woord ‘controlering’ is wel een groot woord. Misschien advisering? 
 

Noah: Controlerende rol betekent gevraagd en ongevraagd advies geven. 

Ik denk dat wat ik daar eerder over heb gezegd dit al wel duidelijk maakt. 
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Poll: Motie 2 wordt in stemming gebracht 
 

9 stemmen voor en 5 stemmen tegen. De motie is aangenomen. 
 

13. Wat verder ter tafel komt 
 

- 
 

14. Rondvraag 
 

- 
 

15. Afsluiting (Jens & Kiete) 
 

Kiete: “Jens, Martijn en Chris en alle mensen die naar de aav zijn 

gekomen, bedankt. Tot slot wil ik m’n bestuur bedanken, het kan alleen 
nog maar bergopwaarts! Ik heb veel zin in het komende half jaar. Kom 

tot rust in de vakantie, en dan gaan we weer met volle gas vooruit.” 
 

Jens sluit de aav af. (21:48) 


