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Winter-AAV - Notulen 
16-06-2022, 19:00 

Locatie: CREA 

 

Aanwezigen: Frank, Noah, Rens, Titus, Tom, Renzo, Joshua, Martin, Alicia, 

Annika, Jazz, Kiete, Riemer, Coen 

Voorzitter: Kiete Schmitt 

Notulist: Annika van den Brink 

1. Opening AAV 

AAV geopend om 19:20. Jazz heet welkom. 

2. Uitleg AAV 

Jazz: De AAV wordt geleid door het benoemde presidium, die we zo ook 

gaan instemmen. Vandaag is dus waarschijnlijk Kiete voorzitter en Annika 
de notulist. Het presidium instemmen kan via acclamatie, dat is klappen als 

je ermee instemt. 

Kiete: We hebben een AAV-krant, die staat op de website. Verder hebben 

we een gedragscode, dus vragen etc. moeten worden gesteld op een 
onderbouwende manier. Stemmen voor bestuursleden gaat via 

stembriefjes, de rest van het stemmen gaat via acclamatie.  

3. Instemmen presidium 

Presidium ingestemd. 

4. Vaststellen agenda 

Agenda vastgesteld. 

5. Vaststellen notulen 

Notulen vastgesteld. 

6. Mededelingen 

Jazz: Koen heeft zich teruggetrokken uit de Kasco. 

Kiete: Mohammed wordt overgedragen van de Kasco naar de Zoekcie. 

Daarnaast mag je je op de AAV ook nog verkiesbaar stellen voor een 
functie; we hebben nog wat vacante functies. Milvanyo is er vandaag niet 

bij en gaat ook niet door tot de komende winter-AAV. 

7. Verantwoording bestuur 

Jazz (algemene verantwoording en verantwoording als voorzitter): Het was 

een heel leuk jaar, iedereen heeft gegeven wat die kon geven. Wat ik nog 
wil toevoegen wat ik heel jammer vond, is dat er van het 
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jongerencoalitieakkoord waar we mee bezig zijn gegaan niks terecht is 

gekomen. 

Annika (verantwoording als secretaris): Ik heb een heel leuk jaar gehad en 
veel geleerd. Zowel op het gebied van dingen organiseren als bij mijn 

secretarisspecifieke taken. Ook ben ik een samenwerking aangegaan met 
de JOVD, JD, P!NK, JCDA en ik zou het leuk vinden als het nieuwe bestuur 

dit gaat onderhouden, want daar kan wel een leuke langdurige 

samenwerking uit komen. 

Martin (verantwoording als penningmeester): Ik kijk terug op leuk jaar met 
het bestuur. Ik denk dat we door corona niet alles hebben kunnen doen wat 

we wilden doen, maar soms ook door uitstelgedrag. Uiteindelijk ben ik blij 
met wat we wel hebben gedaan, zoals protesten. Mijn verantwoording over 

het geld komt nog, maar in het kort: er is best nog wat over maar er is ook 
zeker wat uitgegeven aan leuke activiteiten. Tot slot wil ik Jazz, Annika en 

Alicia bedanken voor het leuke jaar. 

Vraag Jazz: Wat was je favoriete demo van het afgelopen jaar? 

Martin: Het woonprotest. 

Milvanyo (verantwoording als bestuurslid politiek): Geen verantwoording. 

Alicia (verantwoording als bestuurslid internationaal): Ik heb een leuk 
bestuursjaar gehad en echt leuke dingen georganiseerd, we hebben ook 

veel leuke partnerships gehad. Ik wil iedereen bedanken. Het was ook mijn 

eerste jaar bij DWARS en het was echt een topjaar. 

8. Organisatorisch 

Kiete: Margo heeft een schriftelijke verantwoording geschreven, die kunnen 

jullie lezen op de website. 

Annika: Maud ook, maar die heb ik nog niet gepubliceerd, dat zal ik later 

vandaag doen en dan kunnen jullie dat nalezen. 

Noah (verantwoording namens Adviesco): Ik ben met Sabine de Adviesco 

geweest afgelopen jaar. We hebben alleen niet zoveel uitgevoerd, 
aangezien we het heel druk hadden. Ook was het nog niet duidelijk wat 

onze rol zou zijn omdat we de eerste Adviesco waren en ook de helft van 

de commissie verloren waren. 

Vraag Annika: Wat is jullie plan voor volgend jaar? 

Noah: Daar hebben we het nog niet over gehad, volgens mij moet er ook 

een nieuwe verkozen worden. 

Frank: Daar is nog geen procedure voor opgezet, het idee was dat de 

Adviesco interim zou worden en dan in overleg met het bestuur een 

procedure zou opzetten. 

Kiete: Het lijkt me goed als de huidige Adviesco in overleg gaat met het 

nieuwe bestuur en het hierover heeft. 
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Frank: Ik wil daarbij wel aansluiten als dat kan en nodig is. 

Kiete: De Zoekcie had Mohammed en Koen, die zijn er allebei niet bij, maar 

hebben wel een schriftelijke verantwoording aangeleverd die jullie kunnen 

lezen. 

9. Verkiezingen bestuur en commissievoorzitters 

Kiete: Dan naar de verkiezingen. Eerst de Kasco: Huug, Job, Rijk en Titus. 

Kasco aangenomen. 

Kiete: Dan de Zoekcie, daar staan Jazz en Annika voor verkiesbaar en we 

willen Mohammed daaraan toevoegen. 

Jazz: We willen Zoekcieborrels gaan houden. 

Vraag Noah: Wat zijn zoekcieborrels? 

Jazz: Vergaderingen in de vorm van borrels. 

Mohammed toegevoegd aan de Zoekcie, Zoekcie ingestemd. 

Kiete: Dan nu het afdelingsbestuur, eerst de motivaties. 

Alicia (verkiesbaar voor voorzitter): Ik ben Alicia, 20 jaar, kom uit 
Purmerend, en ben bestuurslid internationaal geweest. Ik heb me nu 

verkiesbaar gesteld als voorzitter, omdat het me leuk lijkt nog een jaartje 
bestuur te doen. Als voorzitter wil ik werken aan ledenbinding en werken 

aan ledenwerving van leden met verschillende opleidingsachtergronden. Ik 

ben best sociaal en vind het leuk om dingen te organiseren. 

Vraag Tom: Je had het over diversiteit binnen opleidingsniveau’s, hoe zie 

je dat voor je? 

Alicia: Ik wil meer mbo’s erbij betrekken, door langs te gaan en te flyeren 

enzo. 

Vraag Noah: Het lijkt erop dat het een klein bestuur gaat worden, verwacht 

je daar nog last van te krijgen? 

Alicia: Ik denk het niet, dit jaar was ook klein, en dat is ook gelukt met z’n 

vieren dus met z’n drieën moet het ook wel lukken. 

Vraag Jazz: Vraag vanuit de Zoekcie, is het een doel voor je om ook een 
groter bestuur te vormen tussendoor, of wil je eerst focussen op de 3 die 

er nu zijn? 

Alicia: Het lijkt me leuk om een groot bestuur te vormen, maar klein is ook 

wel handig met minder conflict etc. 

Vraag Riemer: Wat doe je naast je bestuursfunctie? 

Alicia: Ik ga eindexamen VWO doen, en daarnaast doe ik aan tennis, dansen 

en acteren. 
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Joshua (verkiesbaar voor secretaris): ik ben Joshua, 16 jaar, en zit nog niet 
in het huidige bestuur. Sowieso binnen Amsterdam heb ik me wat afzijdig 

gehouden, maar ik zit nu 8 maanden bij DWARS en ben wel meteen landelijk 

betrokken geraakt. Ik dacht ik wil de afdeling Amsterdam leren kennen, en 
secretaris is dan wel wat voor mij. Ik ben een computernerd en houd van 

structuur. Verder ben ik betrokken bij jongerenklimaatactivisme en Friday’s 

for Future. Ik hoop naast het activistische ook het politieke te doen. 

Vraag Noah: Heb je nog specifieke doelen voor dit jaar? 

Joshua: Ik wil verder met de website op en top krijgen, wat persoonlijke 
doelen van mezelf ontwikkelen binnen DWARS, en dat we het dal gecreëerd 

door covid uitkomen en weer kunnen knallen. 

Joshua stelt zich op de AAV verkiesbaar als vice-voorzitter: Het lijkt me een 

leuke functie waar ik veel van kan leren. 

Renzo stelt zich op de AAV beschikbaar voor bestuurslid politiek, nieuwe 

stembriefjes worden gemaakt. 

Martin (verkiesbaar voor penningmeester): Ik ben Martin, 20 jaar, en ik 

studeer Economie en Politicologie. Afgelopen jaar ben ik met veel plezier 
penningmeester geweest en ik denk dat het me goed is afgegaan. Er zijn 

wel veel dingen waar ik nog niet aan toe ben gekomen, zoals een activiteit 
over ongelijkheid in het onderwijs organiseren. Omdat ik vorig jaar 

penningmeester ben geweest, denk ik dat die taken me makkelijk af gaan 
en dat ik dus tijd over heb voor activiteiten organiseren. Ik heb ook 

aangegeven dat ik taken waar geen kandidaten voor zijn wel op me wil 

nemen, zoals promotie. 

Vraag Noah: Zijn er nog lessen uit het afgelopen jaar die je meeneemt naar 

komend jaar? 

Martin: Ik wil zelf meer initiatief nemen, de activiteit die niet is doorgegaan 

had ik bijvoorbeeld niet genoeg initiatief voor genomen. 

Vraag Riemer: Komt het vaker voor dat een bestuurslid blijft zitten? 

Kiete: Het gebeurt wel vaker, Jazz en Frank hebben het ook gedaan. 

Renzo (verkiesbaar voor bestuurslid politiek): Ik ben Renzo, 19 jaar, en 
studeer Technische Informatica. In het afgelopen halfjaar ben ik actief 

geweest in de commissie Economie op landelijk niveau. Politiek vind ik wel 
leuk, ik wil wel kijken of we daar leuke activiteiten aan kunnen verbinden. 

Ik zou het ook leuk vinden om me meer te verdiepen in de lokale politiek 

of de Provinciale Staten. 

Vraag Riemer: Ga je je met de statenverkiezingen vooral focussen op 

Noord-Holland of ook op Flevoland? 

Renzo: Ik wil me ook wel focussen op Flevoland, want die wordt vaak 

vergeten. Verder ook wel Noord-Holland wat geen Amsterdam is, want ik 

woon zelf ook niet in Amsterdam. 
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Vraag Jazz: Als bestuurslid politiek mag je aansluiten bij de 
fractievergaderingen van GL Amsterdam, dat is in Amsterdam, nu ook 

fysiek. We hebben natuurlijk ook veel andere gemeenten die ook bij de 

afdeling horen. Hoe denk je hiermee om te gaan? Toch Amsterdam, of 

erbuiten, of afwisselen? 

Renzo: Ik wil sowieso wel contact opnemen met fracties op andere plekken 

in Noord-Holland en Flevoland. Wat betreft Amsterdam wordt het een 
kwestie van planning, want ik wil daar wel heen om te kijken wat ik voor 

elkaar kan krijgen. Maar ik moet ook nog een keer langsgaan in mijn eigen 
afdeling, en het lijkt me ook leuk contact op te nemen met andere stedelijke 

gemeentes, en daar misschien met andere leden heen te gaan. 

Vraag Tom: Last-minute knoop die je net hebt doorgehakt, hoe denk je dit 

qua tijd te gaan combineren met je studie etc? 

Renzo: Ik verwacht dat het niet zo’n groot probleem wordt omdat andere 
beslissingen meestal niet gaan over een halfjaar. Verder ben ik ook vaak bij 

activiteiten geweest het afgelopen en ik heb ook wel genoeg tijd over om 
dingen te organiseren en daar vervolgens ook bij te zijn. Soms stel ik dingen 

uit, maar als ik het leuk vind meestal niet, en dit vind ik leuk. 

Vraag Joshua: Ik keek op de website en daar was een pagina over het 

eventueel opstellen van een DWARS Amsterdams politiek programma. Wat 
is de staat daarvan (aan verleden mensen) en wat wil jij daarmee doen 

Renzo? 

Jazz: Als vorig bestuur mochten we input geven op het programma van GL 

Amsterdam en dat mochten we ook doorgeven aan andere gemeentes. Dus 

dat is outdated. 

Kiete: Ja maar er komen dus wel Provincialestaten-verkiezingen aan dus 

misschien kan je het recyclen daarvoor. 

Renzo: Dat lijkt me zeker wat om dat ook te doen voor de provinciale staten 

en om te kijken of we de input van DWARSers daarin mee kunnen nemen. 

Vraag Noah: Wat wil je doen als je het met de fractie van GL een keer niet 

eens bent? 

Renzo: Je kunt het niet altijd eens zijn, maar je moet wel professioneel 

blijven en kijken waarom we het niet eens zijn. De dialoog voeren. Als we 

er dan alsnog niet uit komen leggen we het punt neer en gaan we verder 

met andere dingen. 

Vraag Noah: Maar wat als er iets is waar jullie het als DWARS niet eens zijn 

met GL, durven jullie daar dan tegen in te gaan? 

Renzo: Ja als er iets is waar wij echt niet achter kunnen staan, moet dat 

wel benoemd worden. Aangeven dat wij het daar niet mee eens zijn of dat 
we het liever anders willen zien. Maar ook vragen naar het waarom; waarom 

is het zo gegaan of hoe zit het. 
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Door naar de motivaties voor commissievoorzitters. 

Tom (verkiesbaar voor voorzitter Cuco): Ik houd van cultuur en vind het 

superbelangrijk. Niet alleen als entertainment maar ook als iets wat 
verbindt. Het is een manier om verschillende groepen bij elkaar te brengen 

en je gehoord te voelen. De Cuco was vroeger om culturele uitjes te 
organiseren, en dat wil ik door gaan zetten. Ik wil ook het politieke tintje 

meer onderstrepen, omdat de huidige staat van de cultuursector 
erbarmelijk is. Het is helemaal kapot bezuinigd en er is geen waardering 

meer voor. DWARS Amsterdam kan hier een duidelijke positie in innemen, 
en ik heb daar heel veel ideeën voor. Ik vind het ook belangrijk om me open 

te stellen voor ideeën van leden, en ik wil hier graag mee aan de slag. 

Vraag Riemer: Wordt er binnen DWARS cultuur gemaakt, een soort open 

podium oid. 

Tom: Dat lijkt me wel een heel leuk idee, maar het is er nog niet. 

Tom ingestemd als Cuco voorzitter. 

Maud voor nog een halfjaar ingestemd als Divco voorzitter. 

10. Pauze 

11. Financiën 

Martin leest de verantwoording van de Kasco voor.  

Martin: Er staat dat 81% van de begroting nog resterend is, maar ik schat 

dit eerder op 65% omdat er nog wat dingen betaald moeten worden, ook 
in de tweede helft van het jaar. We hebben niks uitgegeven aan commissies 

nog, want die hebben nog niks georganiseerd. Verder wachten we nog op 

geld van 2 PJO’s en daar ga ik achteraan. 

Vraag Riemer: Ik zie in de begroting €400 van GL, maar inkomsten €0. 

Martin: Dat klopt, dat bedrag krijgen we niet overgemaakt, maar kunnen 
we declareren als we het nodig hebben, maar dat hebben we (nog) niet 

gedaan. 

12. Wijzigingsvoorstellen 

Geen wijzigingsvoorstellen. 

13. Moties 

Geen moties. 

14. Uitslagen verkiezingen 

Kiete: Voor voorzitter Alicia zijn 13 stemmen uitgebracht waarvan 13 voor. 

Voor secretaris Joshua hetzelfde, en voor penningmeester Martin en voor 

bestuurslid politiek Renzo ook. Tevens voor vice-voorzitter Joshua. 

Nieuwe bestuur ingestemd. 

15. W.v.t.t.k 
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Niets. 

16. Rondvraag 

Iedereen wenst het nieuwe bestuur veel succes. 

Jazz: Gefeliciteerd aan de kandidaten, en aan het presidium en de 

stemtelcommissie. Daarom nog een klein bedankje. 

17. Afsluiting 

Alicia: Bedankt voor alle stemmen, ik ben blij dat we een leuk bestuur 

hebben, ook met 4 mensen, dat zag ik niet aankomen. Het gaat echt een 

leuk jaar worden en we gaan leuke dingen organiseren. 

AAV gesloten om 20:53. 


