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Hier heb jij de AAV-reader voor de algemene afdelinngsvergadering op 24 november. Hierin vind je alles 

wat je nodig hebt tijdens de vergadering. Er wordt veel belangrijks besproken. Denk aan kandidaturen, 

moties, belangrijke documenten, verantwoordingen en meer. Hierin vind je dus alles wat hiervoor relevant 

is. 

Op deze AAV wordt Stein Jonker voorgedragen als dagvoorzitter. Een voorgestelde kandidaat voor 

notulist wordt later bekendgemaakt. Zij zorgen ervoor dat de vergadering goed verloopt en dat alles 

goed wordt gedocumenteerd. Daarnaast is onze afdelingsbuddy Esmay Versteegh aanwezig. Zij zal ook 

een deel van de voorgestelde stemtelcommissie vormen. 

Verder willen we dat de vergadering vooral prettig verloopt. Daarom willen we jouw er aan herinneren dat 

DWARS een gedragscode heeft. Deze kan je hier lezen. 

Als nog vragen hebt over de vergadering of andere zaken, stuur dan vooral een mailtje naar op 

secretaris.amsterdam@dwars.org. 

Namens het hele bestuur wens ik jouw een hele fijne winter-AAV! 

Veel liefs, 

Joshua Paans 

Voorzitter a.i. & secretaris DWARS Amsterdam 

  

https://dwars.org/wp-content/uploads/2022/06/Gedragscode-laatst-gewijzigd-21-11-2021-1.pdf
mailto:secretaris.amsterdam@dwars.org
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De vergadering vindt plaats in CREA in Amsterdam. CREA is gevestigd op de Nieuwe Achtergracht 170 in 

Amsterdam. 

Dit is een concept agenda. In nieuwe versies van de AAV-Reader wordt deze mogelijk bijgewerkt. 

Tijd Wat 
19.20 Inloop 
19.30 Opening 
19.35 Instemmen van het presidium en de stemtelcommissie en vaststellen van de agenda en zomer-

AAV notulen 
19.40 Mededelingen en opening door het dagpresidium 
19.45 Verantwoording Afdelingsbestuur 
20.00 Verantwoording Cultuurcommissie (CuCo) 
20.10 Verantwoording Zoekcommissie (ZoekCie) 
20.20 Wijzigingsvoorstellen 
20.30 Verkiezingen 
20.45 Pauze 
21.00 Financiën 
21.15 Uitslagen verkiezingen 
21.20 Moties 
21.30 W.v.t.t.k. 
21.35 Rondvraag 
21.40 Afsluiting 
21.45 Naborrel 
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Heb je vragen aan het bestuur naar aanleiding van de verantwoordingen? Je kunt vragen stellen op 

dwars.org/amsterdam/winter-aav/aav-vragen/. Als je wilt dat het bestuur tijd heeft om hiervoor over te 

beraden, stuur het dan uiterlijk 72 uur voor de AAV op. Vragen indienen daarna, en op de AAV is ook 

mogelijk, alleen is dat vooral bij moeilijkere en inhoudelijkere vragen niet wenselijk. Ook over 

onderwerpen die niet langs zijn gekomen in de verantwoordingen kun je vragen stellen. 

Lieve lieve afdeling 

Afgelopen juni zijn zijn wij verkozen om jullie bestuur te zijn. Nu is het tijd om stil te staan bij hoe het 

afgelopen halfjaar is gegaan. 

Bestuursontwikkelingen 

Waar we ooit met vier waren, zijn wij nu met drie. Helaas heeft de voorzitter zich na een paar maanden 

moeten terugtrekken uit het bestuur. Dit betekent dat ik Joshua – verkozen als vice-voorzitter – interim 

voorzitter werd. Dit is minimaal tot de winter-AAV op 24 november. 

De samenwerking binnen het bestuur is over het algemeen vrij goed gegaan. Sommige taken en 

verantwoordelijkheden hebben soms langer moeten wachten, en soms hebben we bij elkaar bij moeten 

springen. Maar om heel eerlijk te zijn, dat hoort er wel een beetje bij. Wij zijn samen verkozen, en voeren 

dit samen uit. 

Afdelingsontwikkelingen 

De afdeling telt nu officieel 1.252 leden. Dit zijn er minder dan in het verleden, maar dit valt in de lijn de 

verwachting. Wij zijn het eerste ‘coronavrije’ (*klopt op hout*) bestuursjaar. Het is nou eenmaal zo dat de 

pandemie het verenigingsleven veel schade heeft toegebracht. Wij merken dit ook. Er schrijven zich 

mensen uit die niet meer de tijd/zin hebben om met een vereniging als DWARS bezig te zijn, en er 

hebben minder nieuwe mensen animo om zich aan te melden. In cijfers vertaald hebben wij sinds 1 juli 55 

opzeggingen en 27 nieuwe leden. 

Die uitschrijvingen hebben verschillende redenen. Sommigen staan niet meer achter hun lidmaatschap. 

Dit val te linken aan de versplintering van de Nederlandse politiek en zo hebben wij leden verloren aan 

bijvoorbeeld BIJ1 en hun PJO, Radicaal. Anderen hebben om praktischere redenen als financiele 

haalbaarheid of leeftijd hun lidmaatschap opgezegd. 

https://dwars.org/amsterdam/winter-aav/aav-vragen/
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Dit alles klinkt natuurlijk wat negatief. Dit is alleen niet een DWARS Amsterdam probleem, dit is een 

DWARS en de meeste andere verenigingen en organisaties die bestaan probleem. Wij zullen ons de rest 

van dit jaar inzetten om de ledenwerving en bindin te versterken, maar dat gaat, zijn we bang, niet 

makkelijk worden. 

Dan hebben we nog het probleem dat gezien de lage ledenbinding het organiseren van activiteiten 

lastiger gaat – maar daar kom ik nog op – maar dat we ook maar één actieve commmissie hebben. Maar 

wat voor een! De CultuurCommissie kent sinds dit bestuursjaar een doorstart en ze doen het geweldig. De 

filmavond was een succes, en sindsdien zijn ze volop bezig geweest met meer activiteiten plannen. 

Hartelijk bedankt naar hun en hun voorzitter Tom <3 

Politiek 

Als DWARS Amsterdam schuiven wij in principe wekelijks aan bij de fractievergaderingen van GroenLinks 

Amsterdam. Dit doen wij enerzijds om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de gemeente en 

GroenLinks, maar ook om onze stempel te kunnen drukken. Wij krijgen daar de ruimte om mee te 

discussieren, ons ongenoegen te uiten, maar ook om toe te juichen en onze eigen punten op te brengen. 

Volgend kalenderjaar komen de provinciale statenverkiezingen er aan, daar willen wij uiteraard op 

inspelen. We hebben hier nog niet veel mee kunnen doen. Maar, we staan wel in contact met het 

campagneteam van GroenLinks Noord-Holland en met een DWARSe kandidaat in Flevoland. 

Daarnaast zijn we actief bezig geweest met een aantal van onze leden – dank naar hun, jullie weten wie 

jullie zijn - met het schrijven van amendementen op het verkiezingsprogramma van GL N-H. Wij hopen dat 

deze massaal worden overgenomen op de aankomende provinciale ALV. 

Activiteiten 

Tot nu toe hebben we een handjevol activiteiten kunnen organiseren. Die waren voor het grootste leuk en 

gezellig. De filmavond van de CultuurCommissie in het Rialto was een succes en de borrel met JS NH en 

PINK NH zorgde ook voor een gezellige avond. We merkten alleen helaas wel dat we ver weg zijn van een 

echt levende afdeling toen de themaavond over de asielcrisis niet door kon gaan omdat er te weinig 

animo voor was. Dit vinden wij jammer en hopen in de toekomst ook meer informatieve activiteiten een 

succes  te kunnen laten zijn. 

Tot slot 

Het is een hectisch half jaar geweest. Leuk, maar ook wel lastig. Met ups en met downs. Maar we hebben 

het overleefd, en we gaan vol energie verder. Hopelijk kijken jullie er ook zo tegenaan en zijn jullie in ieder 

geval een klein beetje trots op ons. 
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Als allerlaatste willen wij dan nog onze geweldige afdelingsbuddy Esmay bedanken <3 

Met een lieve DWARSe groet, 

Namens het bestuur, 

Joshua Paans (Secretaris en Voorzitter a.i.) 

Er is op dit moment geen verantwoording ingediend door de teruggetreden voorzitter. 

Lieve lezer, 

In een paar maanden nog al veel gebeuren. En geloof me dat dat dan ook gebeurt is. Ik wil 

vooropgesteld hebben dat dit bestuursjaar nu al een geweldige en onvergetelijke ervaring is. We hebben 

activiteiten georganiseerd, we zijn bezig met het programme van GroenLinks NH en ik heb zoveel 

geweldige mensen hierdoor mogen ontmoeten. Het was niet wat ik had verwacht, maar dan was het ook 

maar saai geweest. 

Vice-Voorzitter & Ad-Interim Voorzitter 

Voor dat ik de zomer-AAV inging met het idee om verkozen te worden als secretaris, had ik ook het idee 

dat een eventueel vice-voorzitterschap leuk zou zijn. Ik had mijn research alleen niet goed gedaan en 

dacht dat dit een intern bestuursbesluit was, zoals sinds dit bestuursjaar op landelijk niveau. Dit was alleen 

niet zo – en ja dit had ik kunnen weten -, dus stonddie functie tijdens de AAV nog open. Toen heb ik mij 

gekandideerd en ben ik zodoende dit jaar begonnen als secretaris én vice-voorzitter. 

Een paar bestuursvergadering later vertrok helaas onze voorzitter, wat betekende dat mij vice-

voorzitterschap plots een interim voorzitterschap werd. Needless to say kwam dit enigszins als een schok 

binnen. Maar, ik heb het opgepakt en ben er mee verder gegaan. Ja, het kwam aan als een verassing. 

Maar het was ook een kans. 

De afgelopen maanden heb ik wel eens gedacht of dit nou allemaal wel zo een goed idee was. We zijn 

een klein bestuur en ik was meteen secretaris en voorzitter. Er komt redelijk wat bij kijken en het was van 

tijd tot tijd ook vrij overwhelming. Maar ik denk dat het wel goed is gegaan.  

Ik ben geweldig trots op mijn mede-bestuursleden en wil hun ook graag bedanken. Hoe ze mij hebben 

kunnen ondersteunen bij het uitbreiden van het takenpakket, maar vooral voor hoe wij samen ons 

allerbest hebben gedaan voor DWARS Amsterdam.   

Secretaris 
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Als secretaris die buiten DWARS in de horeca werkt merk ik toch wel soms dat ik op de vreemdste 

momenten met DWARS bezig kan zijn. Het lekker lang uit (moeten) slapen om vervolgens midden in de 

nacht nog even een verantwoording te schrijven is niet bepaald ongewoon geweest. Maar ik doe het met 

plezier. 

Binnen deze functie heb je eigenlijk verassend veel dingetjes te doen. Ik heb maandelijks de 

nieuwsbrieven gemaakt, en heb mijn best gedaan deze zo aantrekklijk mogelijk te maken. Ik heb allemaal 

ideeen voor in de toekomst, maar laat het mij alsjeblieft weten als je ideeen hebt. 

Ik heb als doel gesteld de website voor in zoverre mogelijk op orde te krijgen – vooral op het tweetalige 

element – en ben daar gestaag mee bezig. Het komt af, maar ik ben er nog niet. 

Van agenda tot notulen, de nieuwsbrief tot de website, deze rol heeft vooral vaste routine klusjes. Maar 

naast die dingen heb ik mij ook wat grotere projecten en doelen gesteld. Ik merkte op dat de digitale 

staat van de afdeling niet altijd even gewelding was. Zo heb ik de verscheidene e-mailadressen 

opgeschoond (goed voor privacy én het klimaat). Daarnaast is de behind-the-scenes van de website 

overzichtelijker en privacybewuster dan eerst. 

Daarnaast wil ik de digitale bestandsomgevingen opschonen en effectiever inzetten. Denk hierbij aan 

STACK, onze cloud-opslag, maar ook de Canva, ons graphic design software. 

Het bestuur 

Zoals ik al heb gezegd ben ik geweldig trots op dit bestuur. Met z’n drien een DWARS-afdeling runnen is 

niet altijd even makkelijk, maar we hebben het geweldig gedaan. Ik heb allemaal ideeen voor wat we nog 

kunnen doen, en verbeteren en wat dan ook, maar dat zien jullie misschien later nog wel. 

Heel veel liefs, 

Josh 

Een verantwoording schrijven in november voelt een beetje vroeg, omdat ons bestuursjaar eigenlijk pas 

net is begonnen. Toch valt er aardig wat te zeggen over de afgelopen maanden. Het begon natuurlijk met 

het het terugtreden van Alicia als voorzitter. Ik denk dat we deze tegenslag goed hebben opgevangen. 

Ondanks het kleine formaat van ons bestuur hebben we leuke dingen georganiseerd. Ik hoop natuurlijk 

dat er nog mensen zijn die zich halverwege het jaar bij ons zullen aansluiten om onze werkdruk iets te 

verlichten, maar als dit niet het geval is, heb ik er vertrouwen in dat we met deze samenstelling het jaar 

goed kunnen afmaken. 
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Dan nu iets over mijn taken als penningmeester. Sinds de vorige AAV hebben we redelijk wat van ons 

resterende budget uitgegeven, bijvoorbeeld aan drankjes na activiteiten en filmkaartjes voor de activiteit 

van de Cultuurcommissie. Op het moment dat ik deze verantwoording schrijf, moet de rekening voor de 

zaal waar we in februari een debat hebben georganiseerd nog betaald worden. Ik hoop dat dit op het 

moment dat de AAV plaatsvindt al gebeurd is. Er zijn nog twee PJO’s die hun aandeel voor deze uitgave 

nog naar onze afdelingsrekening moeten overmaken. 

Wat betreft het geld dat over is, gaat nog een deel uitgegeven worden aan EHBO-cursussen voor twee 

bestuursleden. Daarnaast ga ik kijken naar de mogelijkheden om dit jaar alvast wat campagnemateriaal te 

bestellen voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart. Dan zal ik met name kijken naar de 

mogelijkheid om materiaal aan te schaffen dat toegespitst is op onze DWARSe kandidaten. 

Ik ben als penningmeester ook verantwoordelijk voor het maken van een nieuwe begroting voor 2023. 

Vooralsnog is de schatting dat we komend jaar evenveel geld ter beschikking zullen hebben als dit jaar. Ik 

heb daarom niet veel aanpassingen hoeven maken. 

Ik kijk uit naar de rest van het jaar. Het feit dat de Cultuurcommissie zo actief is stemt optimistisch. Als 

bestuur denk ik dat we ons de komende maanden moeten richten op het activeren van onze leden, maar 

dat blijft altijd een uitdaging. Verder heb ik er vertrouwen in dat we een goede campagne gaan voeren 

voor de jonge kandidaten voor de PS-verkiezingen. In de tussentijd zal ik zorgen dat onze financiën op 

orde blijven. 

We zijn alweer in november aanbeland. Wat is het snel gegaan. Snel maar zeker niet minder leuk. Het jaar 

begon natuurlijk met de late beslissing om me te kandideren voor het bestuur. Ik heb er absoluut geen 

spijt van. Ik heb het afgelopen jaar veel geleerd, nieuwe mensen ontmoet en mee mogen helpen aan het 

organiseren van een aantal geweldige activeiten. Helaas was niet alles even succesvol. Zo viel de 

themaavond asiel in het water door een gebrek aan aanmeldigen. Hopelijk kunnen we hiervan weer wat 

dingen leren om later weer opnieuw te gebruiken bij andere activiteiten. 

Politiek 
Als bestuurslid politiek was het in het begin even zoeken naar hoe ik aan deze rol een mooie invulling zou 

geven. Tot nu toe ben ik elke week aanwezig bij de fractievergaderingen van GroenLinks Amsterdam. 

Daar geef ik zo nu en dan wat input op verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de energietoeslag 

voor jongeren of dingen zoals huisvesting. Ik merk dat het in de fractievergaderingen alsnog wel zoeken is 

naar de precieze invulling, mede doordat de fractie zelf vaak al heel goed bezig is. Als er iets niet 

helemaal lekker zit, met bijvoorbeeld de energietoeslag, dan kunnen ze dat goed verantwoorden waarom 
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het niet kan of niet gebeurt. Als iemand anders nog ideenen heeft, of dingen die beter kunnen binnen 

Amsterdam voor jongeren hoor ik dat natuurlijk ook graag. 

 

Op provinciaal niveau hebben we voor Noord-Holland een amendementenavond gehouden waar we met 

een geweldige groep mensen door het programma zijn gegaan. Hieruit zijn een heel aantal goede 

amendementen gekomen welke hopelijk worden aangenomen. Dit hebben we (nog) niet gedaan voor 

Flevoland, die hebben namelijk nog geen conceptprogramma...  

Campagne 
Naast de politiek ben heb ik ook een rustige start gemaakt met de campange van de PS verkiezingen 

2023. Hierbij heb ik contact met de campangeteams van Noord-Holland en Flevoland. In Noord-Holland 

hebben we een DWARSe lijsttrekker en nog een paar andere DWARSers, dat beloofd dus een feestje te 

gaan worden. Ook in Flevoland hebben we een DWARSer op de lijst dus hier kan ook een persoonlijke 

campange worden gevoerd op het gebied van jongeren. Bij de campange is input natuurlijk ook input 

welkom. 

 

Als laatste wil ik nog even mijn bestuur bedanken. Joshua en Martin ik ben echt hartstikke trots op jullie, 

en zo onzettend dankbaar dat ik jullie heb mogen ontmoeten en samen het bestuur mogen vormen. Het is 

het afgelopen jaar niet altijd even makkelijk geweest, maar ondanks alles zijn we er toch nog goed 

doorheen gekomen. Op naar nog een geslaagt half jaar! 

 

xxx Renzo 

Beste DWARSe vrienden, 

Toen was het alweer november. Voor sommigen is dit een heerlijke maand, maar voor anderen ook niet. 

Voor veel musea en andere culturele instellingen dreigt er een winterslaap door de hoge energieprijzen 

en de teruglopende bezoekersaantallen. Toch gloort er wat licht aan het einde van de tunnel: 

staatssecretaris voor Media en Cultuur Gunay Uslu kondigde broodnodige investeringen in bibliotheken 

en de culturele sector aan. Kunst en cultuur leven, maar verdienen nog altijd veel aandacht. Het was dan 

ook een eer om de DWARSe CultuurCommissie hiervoor nieuw leven in te mogen blazen. Het is een 

minstens even grote eer om met alle bevlogen leden van de CuCo samen te werken, stuk voor stuk zijn 

het toppers! 
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De doorstart van de CuCo kende voor mij twee kanten. Ten eerste moest DWARS Amsterdam weer 

culturele activiteiten gaan organiseren, en ten tweede zich meer roeren op cultureel-politiek vlak. Het 

eerste punt is wat mij betreft goed gelukt: de filmavond en de pubquiz waren een mooi succes. Er zitten 

daarnaast nog allerlei andere mooie activiteiten in de pijplijn. Ook wat betreft het tweede punt gaan we 

lekker. De CuCo heeft sterke en inhoudelijke amendementen ingediend voor het GroenLinkse 

verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen. Daarnaast zijn we nog van plan om 

bijvoorbeeld opiniestukken te schrijven over culturele onderwerpen. 

Het eerste halfjaar van deze bestuursperiode kende wat mij betreft dus een succesvolle doorstart van de 

CuCo. Het tweede halfjaar gaan we ons uiterste best doen om mooie culturele activiteiten te blijven 

organiseren en om ons politiek te roeren. Het is hierbij een mooie uitdaging om meer en meer DWARSers 

op de activiteiten af te laten komen. Daarnaast wil ik nadenken over hoe de CuCo op langere termijn 

behouden kan blijven voor DWARS Amsterdam. Leuke maanden voor de boeg dus, aan het werk! 

Er is op dit moment geen verantwoording ingediend door de Zoekcommissie. 
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Uitgaven 
Code Omschrijving Uitgaven Begroot Rest Rest % 
4010 Eigen Evenementen €    135.80 €    450.00 €    314.20 70% 
4020 AAV €      67.60 €    150.00 €      82.40 55% 
4030 Vergaderingen €      73.70 €      47.91 €     -25.79 -54% 
4050 Algemene Acties €      11.59 €    100.00 €      88.41 88% 
4080 Nieuweledenavonden €      32.50 €    150.00 €    117.50 78% 
4090 Gezamenlijke Evenementen €    192.96 €    300.00 €    107.04 36% 
4100 Overige Commissie €      61.98 €    300.00 €    238.02 79% 
4101 Actie Commissie €              - €    100.00 €    100.00 100% 
4200 Overige Werkgroepen €              - €      50.00 €      50.00 100% 
4530 Lidmaatschap ASVA €      12.50 €      12.50 €              - 0% 
4600 Onvoorziene Kosten €      20.41 €    100.00 €      79.59 80% 
4700 Pandhuur €    120.00 €    110.00 €     -10.00 -9% 
4710 EHBO-cursus bestuurslid €              - €    150.00 €    150.00 100% 
4720 Kosten afdelingsrekening €    225.13 €    150.00 €     -75.13 -50% 

 
Uitgaven Totaal €   954.17 € 2,170.41 € 1,216.24 56% 

Inkomsten 
Code Omschrijving Inkomsten Begroot 
1000 Kas €              - €      20.41 
8001 Bijdrage DWARS Landelijk € 1,750.00 € 1,750.00 
8002 Bijdrage GL Amsterdam €              - €    400.00 
8003 Donaties naar bank €    556.96 €              - 
8007 Donaties naar kas €              - €              - 

 
Inkomsten Totaal €     2,306.90 €     2,170.41 

Uitleg 
Het cijfer 56% resterend is enigszins misleidend, omdat een grote factuur voor een debat dat in februari 

heeft plaatsgevonden nog betaald moet worden. Daarnaast gaan we richting het einde van het jaar 

natuurlijk nog dingen organiseren waar geld aan uitgegeven zal worden. 
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Uitgaven: 
Regiogroepen: 

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

• Er zijn sinds de vorige AAV geen onvoorziene kosten geweest. 
Actiecommissie: 

• Heeft geen activiteit georganiseerd en is sinds de vorige AAV voorzitterloos. 
Vergaderingen: 

• Geld uitgegeven voor eten voor de kascontrole. Daarnaast pizza’s besteld voor de 

bestuursoverdracht. Ook de activiteit na de bestuursoverdracht heb ik onder deze post geschaard. 

Algemene acties: 
• Sinds de vorige AAV geen geld aan uitgegeven. 

Nieuweledenavonden: 
• We hebben in september een nieuweledenavond georganiseerd. Toen hebben we geld 

uitgegeven aan drankjes achteraf. 

EHBO-cursus: 
• Het bestuur gaat voor het einde van het jaar een EHBO-cursus doen, dus dit geld zal nog worden 

uitgegeven. 

Overige commissies: 
• De cultuurcommissie heeft in september haar eerste activiteit georganiseerd. Er is geld uitgegeven 

aan filmkaartjes en een drankje na de film. 

Eigen evenementen: 
• Geen uitgaven sinds de vorige AAV. 

Gezamenlijke activiteiten: 
• Verkiezingsdebat: ik heb de factuur voor de huur van de zaal nog niet betaald. CDJA gaat 

binnenkort hun deel betalen. Het geld zal z.s.m. worden overgemaakt naar de zaalverhuurder. 

Hopelijk is dit voordat de AAV plaatsvindt al gebeurd. 

• PJO borrel: de factuur voor de drankjes en hapjes is betaald. 

• Er is 50 euro uitgegeven aan een borrel samen met JS en PINK! 

Pandhuur: 
• De pandhuur van CREA 

AAV: 
• Drankjes na de Zomer-AAV 

Kosten afdelingsrekening 

• Kosten van Triodos en de pinpas 
Lidmaatschap ASVA 

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

• De fysieke kas is opgeheven. 

Donaties naar de bank: 
• 3x eigen bijdrage voor de filmavond a 3,50. Verder geen donaties sinds de vorige AAV. 

Bijdrage DWARS Landelijk: 

• We hebben de tweede helft van de bijdrage voor dit jaar ontvangen. 
Bijdrage GroenLinks Amsterdam: 

• We hebben vooralsnog geen gebruik gemaakt van de bijdrage van GroenLinks 
Amsterdam. Die kunnen we ontvangen door de kosten van een activiteit bij hen te 
declareren, maar dat is dit jaar niet nodig geweest.  

Inkomsten 
Bijdragen van DWARS Landelijk €       1,750.00 

 

Bijdragen van gemeenten: €          400.00 
Amsterdam €          400.00 

 

Overige inkomsten €                  - 
 

Totale inkomsten zijn: €       2,150.00 
Uitgaven 

Verplichte kosten DWARS Landelijk €          300.00 
EHBO voor 2 bestuursleden €          150.00 

Bankkosten Triodos €          150.00 
 

Kosten voor de afdeling: €       1,850.00 
Eigen evenementen €          400.00 

AAV €          150.00 
Vergaderingen €            67.50 

Algemene acties €            80.00 
Nieuweledenavonden €          150.00 

Gezamenlijke evenementen €          350.00 
Commissies €          400.00 

Regiogroepen €            10.00 
Lidmaatschap ASVA €            12.50 
Onvoorziene kosten €          110.00 

Pandhuur €          120.00 
 

Totale uitgaven zijn: €       2,150.00 
Balans 

Inkomsten €       2,150.00 Uitgaven €       2,150.00 
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Uitleg 

De schatting is dat we komend jaar ongeveer evenveel geld zullen ontvangen als dit jaar. Ik heb geld 

verschoven van Eigen evenementen naar Gezamenlijke evenementen, omdat we dit jaar veel gezamenlijke 

evenementen hebben georganiseerd. Ik schat in dat we dat het komende jaar ook gaan doen. Verder heb 

ik het budget voor vergaderingen iets verhoogd, omdat we dit jaar over het begrote bedrag heen zijn 

gegaan. Het budget voor Algemene Acties heb ik met 20 euro verlaagd, omdat daar dit jaar weinig aan 

uitgegeven is. Ik heb de posten ‘Actiecommissie’ en ‘Overige commissies’ gecombineerd tot 

‘Commissies’, omdat dit overzichtelijker is. Bovendien is de Actiecommissie op het moment niet heel 

actief, daarom is het onlogisch om daar een specifiek bedrag voor opzij te zetten. Ik heb het budget voor 

de regiogroepen verlaagd tot 10 euro, omdat zij al een aantal jaren niet actief zijn. De pandhuur van 

CREA is iets omhoog gegaan van 110 naar 120 euro. 

Toelichting 
Bijdrage GL Amsterdam 

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

Eigen evenementen 

• Evenementen georganiseerd door alleen DWARS Amsterdam. Voorbeelden van uitgaven 
zijn: huur van locaties, eten, drinken, eerste rondje bij een borrel, sprekers, bedankjes voor 
sprekers 

AAV 
Kosten AAV's. Voorbeelden van uitgaven zijn: huur van locaties, eten en drinken, bedankjes. 

Vergaderingen 
Kosten vergaderingen. Voor incidenteel iets eten tijdens een vergadering. 

Algemene acties 
Demonstraties waaraan deelgenomen wordt vanuit het bestuur. Voorbeelden van uitgaven zijn: spullen 

om protestborden te maken, eten en drinken. 

Nieuweledenavonden 
Kosten nieuweledenavonden. Voorbeelden van uitgaven zijn: locaties, eten, drinken, spulletjes om uit te 

delen, bedankjes voor sprekers. 

Gezamenlijke evenementen 
Evenementen georganiseerd met andere organisaties/afdelingen. Voorbeelden van uitgaven zijn: huur van 

locaties, eten, drinken, bedankjes voor sprekers. 

Commissies 
Actiecommissie, Cultuurcommissie, diversiteitscommissie, internationaalcommissie, commissie lokale 

politiek. M.n. Kosten voor evenementen: locaties, eten, drinken. 

Regiogroepen 
Regiogroepen zijn inactief en lijken ook niet actief te gaan worden 
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Lidmaatschap ASVA 
Lidmaatschap studentenvakbond. Hier kunnen we bijv. een beamer of een bakfiets lenen. 

Onvoorziene kosten 
Onvoorziene kosten. Kosten die onvoorzien zijn en niet bij een andere post passen. 

Pandhuur 
Kosten van de Voorfabriek, vergaderruimte in CREA. 

De Kascommissie van DWARS Amsterdam is op 3 november 2022 bijeengekomen om de financiële 

huishouding van de afdeling te controleren. Deze controle vond plaats te CREA, en werd bijgewoond 

door Job Vermaas en Rijk van Beek vanuit de Kascommissie en penningmeester Martin Voogd en 

bestuurslid politiek Renzo Gort vanuit het bestuur. Huug Roosjen en Titus van der Valk waren niet 

aanwezig bij de fysieke controle, maar hebben de boeken digitaal gecontroleerd. 

De Kascommissie heeft toegang gekregen tot alle financiële informatie zoals overboekingen, het overzicht 

van crediteuren en debiteuren, de facturen en het huidige saldo op de rekening. Hierbij zijn geen 

onregelmatigheden aangetroffen. De bestuursleden hebben naar tevredenheid antwoord gegeven op de 

vragen van de commissie, en konden alle financiële beslissingen goed verantwoorden. 

Ook is er aandacht besteed aan de begroting voor 2023, die niet erg afwijkt van de begroting van 2022. 

Deze ziet er naar de mening van de commissie solide uit. Gezien de gunstige financiële positie van de 

afdeling is het wenselijk nog voor het einde van het boekjaar een aantal investeringen te doen om te 

voorkomen dat er te veel geld overblijft aan het einde van het jaar. Hierbij kan worden gedacht aan zaken 

als cadeaus voor sprekers of campagnematerialen (stickers, flyers, posters, etc.) voor de DWARSe 

kandidaten die bij de provinciale statenverkiezingen van 2023 voor GroenLinks op de lijst staan in Noord-

Holland en Flevoland. Wij roepen de leden op hier over mee te denken en met ideeën te komen om dit 

geld nuttig te besteden. 

Wij danken de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde beleid en de wijze waarop zij ons in 

staat stellen onze rol te vervullen, en hebben er vertrouwen in dat zij verstandig en doelmatig omgaan met 

het geld van de leden. Wij adviseren de AAV dan ook de begroting voor 2023 goed te keuren. 

De kascommissie, 

Job Vermaas 

Titus van der Valk 

Huug Roosjen 

Rijk van Beek  
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Vragen aan kandidaten kun je stellen voor en op de vergadering. Dit kan via de website: 

dwars.org/amsterdam/winter-aav/aav-vragen/. Wil je dat de antwoorden in de reader komen te staan, of is 

de vraag inhoudelijk of complex, stuur deze dan het liefst meer dan 48 voor de vergadering op. 

Je kunt je kandideren voor en op de vergadering. Dit kan bij de zoekcommissie. Wil je dat jij tijd hebt voor 

een goed gesprek met de Zoekcie, en/of dat jouw motivatie in de reader komt te staan? Kandideer je dan 

zo snel mogelijk. 

Op dit moment zijn er nog geen kandidaten voor bestuursposities. 

Vragen aan kandidaten kun je stellen voor en op de vergadering. Dit kan via de website: 

dwars.org/amsterdam/winter-aav/aav-vragen/. Wil je dat de antwoorden in de reader komen te staan, of is 

de vraag inhoudelijk of complex, stuur deze dan het liefst meer dan 48 voor de vergadering op. 

Je kunt je kandideren voor en op de vergadering. Dit kan bij de zoekcommissie. Wil je dat jij tijd hebt voor 

een goed gesprek met de Zoekcie, en/of dat jouw motivatie in de reader komt te staan? Kandideer je dan 

zo snel mogelijk. 

Op dit moment zijn er nog geen kandidaten voor commissievoorzitterschappen. 

Je kunt tot op de vergadering moties indienen. Dit kan via de website: dwars.org/amsterdam/winter-

aav/aav-wijzigingsvoorstellen/. 

 

Indiener: Het bestuur  

Hoofdstuk 3.G: 

Huidige tekst: 
"g. De vicevoorzitter is verantwoordelijk voor de afdeling bij afwezigheid van de voorzitter, en is een 
verkozen bestuurslid. De functie van vicevoorzitter kan niet bekleed worden door voorzitter. De 
vicevoorzitter wordt benoemd op de AAV." 
 
Te vervangen door: 
"g. Het bestuur kent een vicevoorzitter. De vicevoorzitter is één van de bestuursleden en wordt door het 
bestuur verkozen op hun eerste vergadering, niet zijnde de voorzitter. 
h. De vicevoorzitter is verantwoordelijk voor de afdeling bij afwezigheid van de voorzitter, en ondersteunt 
de voorzitter wanneer nodig als het gaat om bestuursinterne zaken en samenwerking." 

https://dwars.org/amsterdam/winter-aav/aav-vragen/
mailto:zoekcommissie.amsterdam@dwars.org
https://dwars.org/amsterdam/winter-aav/aav-vragen/
mailto:zoekcommissie.amsterdam@dwars.org
https://dwars.org/amsterdam/winter-aav/aav-wijzigingsvoorstellen/
https://dwars.org/amsterdam/winter-aav/aav-wijzigingsvoorstellen/
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Toelichting: 
Met de invoering van de nieuwe bestuursstructuur op landelijk niveau is dit het systeem wat sinds dit jaar 
bij de landelijke bestuursverkiezingen wordt gehanteerd. Wij denken dat daar de juiste keuze is gemaakt 
en dat dit ook zo zou moeten werken in de afdeling. 
De rol van vice-voorzitter is geen rol apart. Het is niet een bestuurslid hun primaire bezigheid en is vooral 
bedoeld ter ondersteuning van de voorzitter. Wij zien niet de noodzaak dat een al verkozen bestuurslid, 
iemand die dus al mandaat heeft verworven om in het bestuur te komen, nogmaals een mandaat moet 
behalen. Ook geloven wij dat gezien de ondersteunende rol van een vice-voorzitter het van belang is dat 
het vervuld wordt door iemand binnen het bestuur die goed valt met de rest van het bestuur en goed 
overweg kan met de voorzitter. Een bestuur kan dat inschatten, een AAV minder. 
Daarnaast zou dit ervoor zorgen dat de verkiezingen op AAV's vlotter zullen verlopen omdat je een 
stemming minder nodig hebt.  
  
Bestuursadvies: Omdat het bestuur dit voorstel zelf heeft ingediend zal zij geen advies geven.  

Je kunt tot op de vergadering wijzigingsvoorstellen indienen. Dit kan via de website: 

dwars.org/amsterdam/winter-aav/aav-moties/. 

Op dit moment zijn er nog geen moties ingediend. 

https://dwars.org/amsterdam/winter-aav/aav-moties/

