Notulen Algemene Afdelingsvergadering
12 November 2018
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Opening

Niek Blonk opent de vergadering om 19:16 uur. Het presidium zal bestaan uit
Niek Blonk als voorzitter en Bart Zonneveld als notulist. Het presidium wordt
per acclamatie benoemd.
Per acclamatie worden Charifa Soulami en Stein Smit benoemd tot stemtelcommissie.
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Mededelingen

Janno Rook zegt dat tijdens de pauze hij een controle op lidmaatschap gaat
uitvoeren.
Neele Boelens geeft aan haar stem bijna kwijt te zijn. Janno Rook zal daarom
vaak in plaats van haar het woord voeren.

3
3.1

Verantwoording bestuur
Algemeen

Janno Rook geeft aan dat het bestuur best tevreden is over het afgelopen halfjaar. Het begin was vrij chaotisch. Omdat er geen bestuurslid politiek was
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aangesteld, heeft Janno Rook deze taak op zich genomen. Zo heeft het bestuur
gezorgd voor één gezicht naar de buitenwereld. Ook wilde Janno Rook dit graag
doen. De taken van de secretaris zijn vervolgens onder alle bestuursleden verdeeld. Dorise van Driel heeft bijvoorbeeld de Social Media bijgehouden. Janno
Rook is verantwoordelijk gebleven voor de ledenadministratie.
Het bestuur is van mening dat dit de beste manier was om de vacante functie
op te vullen. Het bestuur is blij dat er vandaag perspectief is op volledig gevuld
bestuur.
De onderlinge coördinatie van de verdeelde taken van de secretaris liep stroef.
De communicatie over activiteiten liep niet gelijk bij verschillende media. Uiteindelijk lukt het bestuur het wel om de communicatie gesynchroniseerd te krijgen. Als alle taken van de secretaris straks weer bij één bestuurslid liggen, zal
dit automatisch goed lopen.
Toen het bestuur net begonnen was, waren er wat problemen. De overdracht
van het vorige bestuur was niet zoals het huidige bestuur gehoopt had. Pas na
de zomer begon het bestuur op stoom te komen.
De zorgtopia-activiteit is niet goed gegaan. Veel dingen waren niet geregeld.
Alleen het bestuur en de uitgenodigde wethouder waren aanwezig.
De rest van de activiteiten is naar de mening van het bestuur wel goed
gelopen. De werkgroep Apeldoorn Zutphen loopt goed. Een heikel punt is de
activiteitencommissie. Deze commissie loopt niet goed. Het bestuur is hiervoor
medeverantwoordelijk. Er is goede hoop dat de commissie komend halfjaar beter
gaat lopen. Het zelfde geldt voor de onderwijscommissie.
De rest gaat op zich goed, aldus het bestuur. De organisatie en de verhoudingen zijn goed. Janno Rook zegt dat het komende bestuur zich mag verheugen
op he bestuursjaar.
Vragen
Niek Blonk vraagt waarom ervoor gekozen is om Janno Rook bestuurslid politiek
te maken en de secretarisfunctie op te splitsen. Niek Blonk geeft aan de Janno
Rook gekozen is als secretaris. Hij vraagt zich af waarom die functie dan gesplitst
wordt.
Janno Rook geeft aan dat de secretaris op de achtergrond werkt. Het bestuurslid politiek moet daarentegen duidelijk één persoon zijn en kan dus niet
gesplitst worden. Janno Rook heeft aangegeven wel bestuurslid politiek te willen zijn. Het vervullen van twee functies zou te veel voor hem zijn. Daarom was
het het makkelijkst om de rol van secretaris te splitsen.
Desgevraagd door Niek Blonk geeft Janno Rook aan dat het bestuur opnieuw
voor deze herverdeling zouden kiezen als ze het over konden doen.

3.2

Neele Boelens

Neele Boelens heeft geen aanvulling op haar schriftelijke verantwoording.
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Vragen
Lucas de Jong heeft gelezen dat er geen overdrachtsmoment is geweest. Hij
vraagt hoe dat zo is gekomen.
Neele Boelens zegt dat ze al veel taken van de voorzitter moest doen voordat
er een moment gepland kon worden. Daarna vond ze dat het geen zin meer had.
Annemiek Zeelen zegt dat de overdracht van de website door Bram Berntsen
via Janno Rook liep.
Charifa Soulami geeft aan dat het vorige bestuur ook nooit echt om hulp
gevraagd is.
Neele Boelens geeft aan dat ze wel Thirsa Hegeman en Bram Berntsen om
hulp heeft gevraagd, maar dat liep minder soepel dan gehoopt.
Charifa Soulami heeft gelezen dat Neele Boelens meer leden naar activiteiten wil trekken. Ze vraagt hoe ze dat wil bereiken, naast het doen van meer
promotie.
Neele Boelens geeft aan de ze de promotie nu nog te onpersoonlijk vindt.
Ook wil ze leden vaker vragen hoe ze bepaalde activiteiten vonden. Annemiek
Zeelen vult aan dat het bestuur laatst een belavond heeft gedaan om meer persoonlijk contact te krijgen. Neele Boelens zegt dat hierdoor er een paar nieuwe
gezichten waren.
Joeri geeft aan Neele Boelens wel te herkennen in de verantwoording. Hij
vond het erg prettig hoe ze afgelopen donderdag uitgelegd heeft hoe het allemaal
werkt binnen dwars.

3.3

Janno Rook

Janno Rook wil graag aan zijn schriftelijke verantwoording toevoegen dat het
bestuur een belavond heeft gehad. Hij is daar ook bij betrokken geweest omdat
hij de ledenadministratie beheerd. In verband met privacy is er vanuit het
landelijke bestuur opgelegd dat er maar één keer per jaar gebeld mag worden
naar leden. De telefoonnummers en voornamen worden dan uit het systeem
gehaald.
Vragen
Niek Blonk vraagt naar de combinatie van de taken van secretaris en bestuurslid
politiek. Niek Blonk zegt dat Janno Rook aangaf vooral tijd te steken in de taken
van een bestuurslid politiek. Niek Blonk vraagt wat hij dan gedaan heeft.
Janno Rook zegt dat hij daarmee pas in september mee begonnen is in
verband met het zomerreces. Daarna heeft hij zich enerzijds bezig gehouden
met het organiseren van politieke avonden. Tot nu toe is er maar één zo’n
avond geweest. Deze was in september. In oktober heeft de spreker afgezegd
en in november zat de agenda te vol. Een politieke avond met Lisa Westerveld
staat in de planning. De organisatie van andere politieke avonden loopt. Deze
taak gaat volgens Janno Rook dus best goed.
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Anderzijds houdt Janno Rook zich als bestuurslid politiek bezig met de politieke koers van de afdeling. Daarbij probeert hij ook de lokale politiek te
beı̈nvloeden. Dat gaat in Nijmegen beter, omdat hij daar zelfs woont en dus
beter weet wat er speelt. Hij probeert bij de fractievergaderingen van GroenLinks te zijn om daar de belangen van dwarsse jongeren te behartigen. Janno
Rook geeft als voorbeeld het onderwerp verkamering, wat nu erg speelt.
Desgevraagd door Charifa Soulami geeft Janno Rook aan nog geen succesje
te hebben wat betreft beı̈nvloeding, maar dat er wel dingen op komst zijn.
Niek Blonk concludeert dat Janno Rook twee activiteiten heeft georganiseerd
en dat hij ongeveer vier avonden bij een fractievergadering is geweest. Niek
Blonk neemt aan dat Janno Rook ook nog wel de krant heeft gelezen, maar
Niek Blonk snapt niet dat Janno Rook daarnaast geen tijd meer had om alle
taken van de secretaris te vervullen.
Charifa Soulami geeft aan de vraag niet netjes te vinden. Ze geeft aan dat
Janno Rook ook maar een vrijwilliger is en probeert zijn best te doen dwars te
vertegenwoordigen. Ze zegt dat we niet in de agenda van Janno Rook kunnen
kijken en dat er van hem ook niet verwacht kan worden om full-time werk te
doen. Ze geeft aan dat ze aan de hand van het contact tussen haar en Janno
Rook inschat dat hij genoeg tijd in zijn bestuurswerk steekt.
Niek Blonk werpt daartegenin dat Janno Rook verkozen is als secretaris.
Het bestuur heeft gekozen om die functie op te splitsen en Niek Blonk vindt dat
hij dan best naar het effect van deze maatregel mag vragen.
Charifa Soulami zegt dat omdat Janno Rook verkozen is als secretaris, dat
hij daarvoor eindverantwoordelijk is. Ze vindt dat de opmerking van Niek Blonk
over de krant lezen erg naar overkomt.
Annemiek Zeelen wil graag duidelijk maken dat de keuze voor het splitsen
van de taken van de secretaris door het hele bestuur is gemaakt, niet alleen door
Janno Rook.
Charifa Soulami zegt dat het ook door persoonlijke redenen kan voorkomen
dat iemand wat minder doet.
Neele Boelens zegt dat het ook belangrijk is dat iedereen blij is met de rol
die deze persoon heeft.
Janno Rook zegt dat het organiseren van activiteiten moeilijker is dan het
klinkt. Er komt achter de schermen veel bij kijken. Hij vindt het ook jammer
dat de politieke avonden niet zijn doorgegaan in oktober en november, maar
dat komt wel weer goed.
Charifa Soulami zegt dat het ook veel vallen en opstaan is. Het bestuur stond
nog in de kinderschoenen en moest nog zijn rol vinden. Ook de overdracht was
minder soepel dan gehoopt. Volgens Charifa Soulami leer je daarvan. Ze vraagt
om het bestuur te gunnen om te vallen en op te staan.
Annemiek Zeelen zegt dat het bestuur ook weet dat het opsplitsen van de
taken van secretaris niet ideaal is.
Niek Blonk zegt dat de keus wel gemaakt is. Hij wil niet persoonlijk aanvallen, maar hij wil wel zijn vraagtekens zetten bij de gemaakte keuzes. Hij
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gelooft best dat Janno Rook erg zijn best doet en iedereen heeft het druk, maar
aav is er ook om te kijken waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn. Niek Blonk
geeft aan Charifa Soulami toe dat hij daarbij net misschien wat te aanvallend
overkwam.
Judith Scherpenisse vraagt wat de andere opties waren.
Janno Rook zegt dat er één persoon bestuurslid politiek moet zijn. Janno
Rook wilde het liefst voorzitter zijn, daarna bestuurslid politiek en dan pas
secretaris. Bovendien zijn de taken van de secretaris het makkelijkst te splitsen.
Judith Scherpenisse vraagt wat de nadelen zijn geweest van deze splitsing.
Annemiek Zeelen zegt dat de promotie op verschillende kanalen niet tegelijk
liep. Als verschillende personen de kanalen beheren is het lastig coördineren.
Janno Rook voegt toe dat de overdracht ook hierdoor dubbel of versnipperd is
geweest.
Annemiek Zeelen zegt dat de secretaris een groot takenpakket heeft en Janno
Rook liever richting de politiek ging.
Charifa Soulami zegt dat Janno Rook vooral secretaris was geworden omdat
het hebben van een secretaris verplicht is.
Gian Oerlemans vraagt hoe er gereageerd is op de belavond. Hij vraagt of
het al effect heeft gehad.
Janno Rook zegt dat het sowieso de ledenadministratie heeft opgeschoond.
Ook kregen ze vaak de voicemail te horen. Maar zo’n vijftien mensen reageerden
enthousiast. Het effect moet nog blijken. Ook komen er nog meer belavonden
om andere leden te bellen. Annemiek Zeelen zegt dat er op de ledenborrel
iemand door de belavond aanwezig was.

3.4

Annemiek Zeelen

Annemiek Zeelen heeft niets toe te voegen aan de schriftelijke verantwoording.
Vragen
Desgevraagd door Judith Scherpenisse verteld Annemiek Zeelen dat ze het meest
tevreden is over de opgestarte samenwerkingen. Deze moeten zich nog uitbetalen. Het gaat dan over samenwerkingen met bijvoorbeeld vluchtelingenwerk.
Desgevraagd door Niek Blonk zegt Annemiek Zeelen dat er nog geen werkende afdelingsrekening is, hoewel deze er eind augustus zou zijn. Ze heeft nu
wel inzage en een pasje, maar er staat nog geen geld op de rekening. Ze heeft
veel contact met Willem van ’t Spijker, de landelijke penningmeester. Hopelijk
is het in een paar weken opgelost.
Charifa Soulami vraagt hoe het contact met het landelijke bestuur wordt
ervaren.
Dorise van Driel zegt dat dit contact goed is. Annemiek Zeelen zegt dat ze
een goede buddy hebben. Dit is Dominique Blokland. Ze hebben vaak met haar
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gebeld.
Dorise van Driel zegt dat ze rondom de campagne van Niek Blonk ook hulp
hebben gehad van Dominique Blokland. Ze heeft dit snel opgepakt. Ze heeft een
erg persoonlijke houding. Het bestuur is kortom tevreden. Annemiek Zeelen
zegt dat het contact met Willem van ’t Spijker aan de andere kant stroef loopt.

3.5

Dorise van Driel

Dorise van Driel heeft niets toe te voegen aan de schriftelijke verantwoording.
Vragen
Charifa Soulami zegt dat de functie van Dorise van Driel nieuw is. Ze vraagt of
het is zoals Dorise van Driel had verwacht.
Dorise van Driel zegt dat het intern in Apeldoorn op persoonlijk niveau niet
lekker liep. Dat was persoonlijk wel heftig. Na een aantal gesprekken is dat nu
hopelijk over. Dan kan ze verder volgens het functieprofiel.
Niek Blonk zegt dat op de vorige aav besloten is dat Dorise van Driel bestuurslid buitengebied is en niet bestuurslid Apeldoorn. Hij vraagt of er ook
activiteiten buiten Apeldoorn zijn geweest.
Dorise van Driel zegt dat ze contact heeft met GroenLinks Lochem. Ze
was daar ook bij de alv. Verder zit ze te kijken naar Overbetuwe en ander
buitengebied. Voor de volgende aav zal er een borrel zijn geweest in een ander
gebied dan Apeldoorn.

3.6

Max Zaslove

Max Zaslove zegt dat hij niet voor nog een termijn gaat. Hij had de drukte
anders ingeschat. Wel gaat hij in de activiteitencommissie om nog steeds iets
voor de afdeling te betekenen.
Vragen
Desgevraagd door Annemiek Zeelen geeft Max Zaslove aan dat hij graag debatten en trainingen wil organiseren, maar ook inhoudelijke activiteiten, zoals een
discussie over kernenergie.
Desgevraagd door Niek Blonk zegt Max Zaslove dat hij beter heeft leren
plannen, omdat hij het steeds drukker kreeg.
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4
4.1

Verantwoording Commissies
Activiteitencommissie

Lucas de Jong zegt dat er bij de activiteitencommissie genoeg ideeën zijn, maar
dat de uitvoering te wensen over laat. Door tijdsgebrek komt het er niet van.
Ook is de activiteitencommissie behoorlijk klein.
Lucas de Jong wil iedereen oproepen zich aan te melden voor de activiteitencommissie als je er interesse voor hebt. Hij zegt dat de activiteitencommissie
je goed kan gebruiken.
Vragen
Neele Boelens vraagt hoe komend halfjaar meer leden aangetrokken worden en
wat de rol van Lucas de Jong daarin is.
Lucas de Jong denkt dat dit soort oproepen kunnen helpen. Verder kan
er promotie via de nieuwsbrief komen of kunnen mensen bij borrels gevraagd
worden. Verder blijft het lastig. Mensen willen wel naar activiteiten komen,
maar het organiseren gaat voor veel mensen een stap te ver. Door zelf meer
aanwezig te zijn bij activiteiten wil Lucas de Jong kijken of er meer mensen
gaan komen. De activiteitencommissie bestaat nu uit twee à drie personen.
Vier personen zou een mooi aantal zijn.
Annemiek Zeelen zegt dat wanneer het bestuur volledig is, het ook de commissie beter kan ondersteunen waar nodig.

4.2

PJO-verantwoordelijke

Charifa Soulami zegt dat ze helaas niet veel gedaan heeft, want de samenwerking
met andere pjo’s loopt niet zoals gewild.
Het initiatief moet vooral van ons komen. Charifa Soulami moet de anderen
nog net niet privé bellen om ze te activeren.
Er is nu één vergadering geweest. Er staan leuke dingen op de planning.
Binnenkort is er een moment om de nieuwe besturen te ontmoeten. In ieder
geval dwars en de jd zullen daar zijn.
Er komen dingen aan, maar dat duurt allemaal even in verband met het
rece, drukte en de lage bereidheid tot actie bij anderen. Charifa Soulami heeft
daar last van.
Vragen
Annemiek Zeelen vraagt hoe Charifa Soulami deze nieuwe functie ervaart.
Charifa Soulami zegt dat ze het bestuur ondersteunt. Ze neemt deze taak
uit handen van de voorzitter om intensiever te kunnen zijn en om anderen aan
hun jasje te kunnen trekken. Ze vindt dat niet erg om te doen, zelfs wel leuk,
vooral als alle pjo’s wel bij elkaar zitten en ze dan met z’n allen leuke dingen
organiseren.
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Annemiek Zeelen vraagt of er iets gaat gebeuren met de verkiezingen voor
het Europees Parlement.
Charifa Soulami zegt dat ze aan het kijken zijn of een debat of een lezing met
een europarlementariër mogelijk is. De vraag is wel of de andere pjo’s dat willen.
Desgevraagd door Annemiek Zeelen zegt Charifa Soulami dat dwars vaak
het voortouw neemt om iedereen rond de tafel te krijgen. De taken worden dat
wel samen verdeeld. Toch moet Charifa Soulami vaak wel de anderen wijzen op
hun taken.
Charifa Soulami zegt dat ze bewust gekozen is als pjo-verantwoordelijke.
Met alle pjo’s is er afgesproken dat iedereen zo’n verantwoordelijke heeft. Annemiek Zeelen zegt dat bij de andere pjo’s de voorzitter de verantwoordelijke is.
Desgevraagd door Niek Blonk zegt Charifa Soulami dat ze niet denkt dat
ze botst met de functie van voorzitter. Ze ziet het meer als een samenwerking.
Neele Boelens is volgens Charifa Soulami betrokken en leest mee, maar Charifa
Soulami organiseert.
Charifa Soulami ziet het liefst dat de andere pjo’s ook een aparte verantwoordelijke krijgen.
Neele Boelens zegt dat Charifa Soulami nu bij de pjo’s de voorzitters- en
secretarisrol op zich neemt.
4.2.1

Onderwijscommissie

Annemiek Zeelen zegt dat de verantwoording van Thirsa Hegeman per video
gaat.
In de video vertelt Thirsa Hegeman waarom de onderwijscommissie minder
scholen benaderd heeft dan aanvankelijk het doel was, met wie de samenwerking
vooral geschiedde, hoe die samenwerking was opgebouwd, en hoe de communicatie met hen verliep.
Ook vertelt ze hoe de verdeling van scholen over de regio was en of en hoe
we die kunnen verbeteren.
Daarnaast vertelt ze waarom de onderwijscommissie pas per december scholen op de planning heeft staan en wat er nog gepland staat, wat er daarvoor nog
moet gebeuren en wie dat gaat regelen.
De video is bij het bestuur op te vragen.
Thirsa Hegeman geeft aan binnenkort te stoppen als voorzitter omdat ze
gaat verhuizen naar een andere gemeente.
Janno Rook herhaalt de oproep dat er een nieuwe voorzitter van de onderwijscommissie gezocht is. Annemiek Zeelen zegt dat er ook nog mensen nodig
zijn die meegaan naar scholen.
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Vragen
Niek Blonk heeft Thirsa Hegeman de vraag gestuurd waarom ze niet eerder aan
heeft gegeven dat ze zou gaan stoppen als voorzitter.
Thirsa Hegeman geeft achteraf aan dat de voorzitterschappen in principe niet
gekoppeld zijn aan een tijdsperiode of een aav. Er zou dus altijd een vervanger
geregeld moeten kunnen worden buiten aav’s om. Zo gaat dit landelijk ook.
Als er de wens is om voorzitters te verkiezen tijdens aav’s zou dit in het
handvest moeten worden opgenomen. Thirsa Hegeman is hier niet voor omdat
lid zijn van een commissie of er voorzitter van zijn vrijblijvender zou moeten zijn
dan een lidmaatschap van een bestuur waar een bepaalde termijn aan vastzit.
Thirsa Hegeman geeft aan dat het nog niet vastligt wanneer ze precies weggaat.
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Financiële verantwoording

Annemiek Zeelen zegt dat het document gaat over de periode tot en met 25
oktober. De huidige kosten 1900 euro. Ze zitten ruim binnen het budget. Gaat
er promotiemateriaal aangeschaft worden. Toch is er nog wel genoeg geld.
De richtlijn voor bestuurlijke kosten zijn ongeveer 100 euro.
De borrelkosten gaan heel snel. Bij het afdelingsweekend bleek dat andere
afdelingen bij alle activiteiten het eerste drankje vergoeden, omdat dit helpt
bij promotie. Annemiek Zeelen zegt dat het dan uitmaakt wat dat drankje is.
Speciaalbier vergoeden niet haalbaar. Lucas de Jong denkt dat het goed is om
te doen, want meer zielen is meer vreugd. Annemiek Zeelen zegt dat dit bij het
gemeentehuis moeilijker kan.
Joël van der Loo geeft namens de kascontrolecommissie aan dat er niet veel
aan te merken is. De facturen zijn goed en gerechtvaardigd. Hij adviseert om
de borrelpost te vergroten en om alleen standaard drank te vergoeden. Niek
Blonk vult aan dat de pre-congresactiviteit, ondanks dat het door de afdeling
georganiseerd is, betaald moet worden door landelijk. Dat gaat om een best wel
significant bedrag. Annemiek Zeelen zegt dat het ooit wel begroot is, maar ze
gaat het aandragen bij Willem van ’t Spijker.
Annemiek Zeelen zegt dat Willem van ’t Spijker heeft aangegeven dat een
kascontrole die al 2 maanden na de aav is, niet nodig is, maar volgens de handleiding moet dat wel. Het ligt nog bij Willem van ’t Spijker. Niek Blonk zegt
dat de kascontrolecommissie op verzoek van het bestuur best vaker wil controleren. Joël van der Loo zegt dat ze de boekhouding tot zover goedkeuren, maar
ze kunnen dat best in januari nog eens doen.

Niek Blonk stemt per acclamatie alle verantwoordingen in.
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6

Verkiezing bestuur

Niek Blonk licht de procedure toe. Janno Rook geeft aan een ledencheck te
doen in de pauze.
Niek Blonk schorst de vergadering om 20:25 uur voor een kwartier pauze.
Aanwezigen hebben tot 20:40 uur om moties of amendementen in te leveren.
Niek Blonk heropent de vergadering om 20:40 uur.

6.1

Bram Koers

Bram Koers wil secretaris worden. Momenteel is deze taak verdeeld. Het is
handig als dit bij één persoon komt te liggen. Hij denkt dat hij wel geschikt is.
Hij heeft kennis van computers en van Social Media. Hij wil nieuwe leden gaan
appen. Het huidige bestuur heeft volgens hem de taken goed vervuld, maar hij
gaat er meer bovenop zitten.
Vragen
Lucas de Jong zegt dat kleine losse taken kunnen plannen en structureren erg
belangrijk is. Hij vraagt of Bram Koers dit kan.
Bram Koers zegt best wel chaotisch te zijn, maar hij kan wel strak plannen
wanneer dat nodig is.
Desgevraagd door Annemiek Zeelen zegt Bram Koers dat hij er naast zijn
studie tijd voor heeft.
Desgevraagd door Neele Boelens zegt Bram Koers dat hij in het bestuur
naast zijn secretaris-taken activiteiten wil organiseren en mensen daarvoor direct wil benaderen.
Janno Rook vraagt hoe Bram Koers wil omgaan met de privacy-wetgeving.
Bram Koers geeft aan te gaan luisteren naar Janno Rook en landelijk hierover. Hij wil verdergaan zoals het nu gaat, of indien nodig veranderen.

6.2

Dorise van Driel

Dorise van Driel woont in Apeldoorn en was afgelopen jaar al bestuurslid buitengebied. Nu focust dat zich nog met name op Apeldoorn, want daar is nu een
kern aan jongeren. Er is nu contact GroenLinks in Lochem. Dorise van Driel
wil haar taken uitbreiden door zich meer in te zetten voor alle groepen buiten
Arnhem-Nijmegen. Ze denkt dat ze geschikt is, want ze ondersteunt het bestuur
al een halfjaar en staat dichtbij de politiek in Apeldoorn.
Vragen
Lucas de Jong vraagt of ze verkiesbaar is voor een halfjaar. Niek Blonk zegt dat
alle functies vandaag voor een halfjaar zijn. Dorise van Driel zegt gevraagd te
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zijn voor de steunfractie in Apeldoorn. Ze heeft dat nu bewust nog niet gedaan,
ook omdat ze een nieuwe opleiding doet. Na een halfjaar gaat ze kijken wat ze
gaat doen.
Janno Rook vraagt wat haar plannen zijn voor buiten Apeldoorn en Zutphen. Dorise van Driel zegt minimaal één borrel buiten deze steden te willen
organiseren.

6.3

Janno Rook

Janno Rook zegt voor zijn gevoel pas net begonnen te zijn. Hij is aan het
analyseren wat voor dwars relevant kan zijn. Hij gaat graag door met zijn
projecten. De politieke avonden zijn net begonnen. Hij hoopt door te mogen
gaan.
Vragen
Er zijn geen vragen

6.4

Judith Scherpenisse

Judith Scherpenisse geeft aan pas een aantal maanden lid te zijn. Ze is meteen
meegegaan met het afdelingsweekend. Ze wil het meteen goed doen. Ze is gelijk
gevraagd voor de functie algemeen bestuurslid. Ze denkt dat dat voor haar
geschikt is, want ze is er nog niet lang bij, maar kan zo toch iets betekenen.
Belangrijk zijn de activiteiten, zowel de inhoudelijke als de gezellige. Judith
Scherpenisse is enthousiast. Ze wil haar best ervoor gaan doen.
Vragen
Lucas de Jong vraagt of Judith Scherpenisse los van commissies activiteiten wil
organiseren of dat ze de commissies wil ondersteunen in het organiseren van
activiteiten. Judith Scherpenisse zegt daar natuurlijk samen met de commissies
naar wil kijken. Ze wil daarbij sturen, coördineren en misschien zelf ook wel
initiatieven aandragen.
Desgevraagd door Janno Rook zegt Judith Scherpenisse dat ze wat betreft
campagne en ledenbinding wil letten op diversiteit, bijvoorbeeld door meer
mbo’er bij dwars te betrekken.

6.5

Stemmingen

Niek Blonk verduidelijkt de termijnen. De termijnen van het algemeen bestuurslid en het bestuurslid buitengebied zijn een halfjaar. De termijnen van de
secretaris en het bestuurslid politiek zijn een jaar.
Er wordt gestemd.
Bram Koers krijgt 14 stemmen voor en is daarmee verkozen tot secretaris.
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Dorise van Driel krijgt 14 stemmen voor en is daarmee verkozen tot bestuurslid
buitengebied.
Janno Rook krijgt 13 stemmen voor en er is één blanco stem en daarmee is
Janno Rook verkozen tot bestuurslid politiek.
Judith Scherpenisse krijgt 14 stemmen voor en is daarmee verkozen tot algemeen
bestuurslid.

7

Moties

Er zijn geen moties ingediend.

8

Amendementen

Amendement 1
Op dit amendement is een amendement ingediend: om meningsverschillen te
voorkomen stelt Bart Zonneveld voor om of als het bestuur niet naar behoren
functioneert in het amendement te wijzigen in of als het bestuur volgens ten
minste 5 leden niet naar behoren functioneert.
Dit amendement op amendement 1 wordt per stemming aangenomen.
Het geamendeerde amendement 1 wordt per stemming aangenomen: Artikel
2 van het afdelingshandvest is nu:
De Algemene Afdelingsvergadering (AAV) is het hoogste orgaan binnen de
afdeling. De AAV komt tenminste ieder halfjaar bijeen, op initiatief van het
bestuur. Deze verstuurt uiterlijk twee weken van tevoren een uitnodiging met de
agenda voor de vergadering naar al haar leden en stelt uiterlijk vier weken van
tevoren vacatures open voor het nieuwe bestuur. Indien het bestuur verzuimt
een AAV bijeen te roepen binnen zeven maanden na de laatste AAV, of als
het bestuur volgens ten minste 5 leden niet naar behoren functioneert, heeft een
groep van tenminste vijf leden van de afdeling het recht dit volgens bovenstaande
procedure op eigen initiatief te doen. Ook mag de AAV nieuwe verkiezingen
afdwingen met een motie als deze minstens door 2/3 van de aanwezigen wordt
ondersteund.

Amendement 2
Janno Rook legt uit dat Lucas de Jong en Thirsa Hegeman als kaderleden verkozen zijn. Dit is nog niet doorgevoerd in het handvest.
Amendement 2 wordt per stemming aangenomen: Artikel 3 van het afdelingshandvest is nu:
De AAV heeft de volgende taken:
• Het verkiezen van een nieuw bestuur en kaderleden
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• Instructies meegeven aan het bestuur en kaderleden
• Het wijzigen en vaststellen van het Afdelingshandvest

Amendement 3
Amendement 3 wordt per stemming aangenomen: Artikel 6 van het afdelingshandvest is nu:
Het bestuur kan, eventueel in opdracht van de AAV, besluiten tot het instellen
van een commissie. Deze commissie kan georganiseerd zijn rondom een bepaald
thema of een bepaald type activiteit. Commissievoorzitters worden verkozen op
de AAV en leggen ook hun verantwoording af aan de AAV. In principe kunnen
alle leden van de afdeling lid worden van een commissie, maar de commissievoorzitter, en uiteindelijk het bestuur, heeft hierin het laatste woord.

Amendement 4
Lucas de Jong vraagt waarom het geschrapt wordt. Janno Rook zegt dat het
niet meer bekend is. Het is veel werk en het levert weinig op. Bij gewone activiteiten is het al moeilijk om genoeg aanwezigen te krijgen. Annemiek Zeelen
voegt toe dat bestuursvergaderingen openbaar zijn. Janno Rook zegt dat er
genoeg manieren zijn om input te geven.
Niek Blonk zegt dat hij het handvest geschreven heeft en dat dit artikel nooit
echt naleving heeft gehad. Hij vindt dat het bestuur wel naar de mening van
de leden moet zoeken. Janno Rook zegt dat dat logisch is.
Amendement 4 wordt per stemming aangenomen: Artikel 7 van het afdelingshandvest is geschrapt.

Amendement 5
Janno Rook legt uit dat de verspreiding van notulen niet meer kan in verband
met de privacywetgeving. Er zijn nooit klachten van leden geweest over de
openbaarmaking van notulen. De notulen moeten wel beschikbaar blijven.
Dorise van Driel zegt dat de facebookgroep niet meer gebruikt wordt. Janno
Rook zegt dat er genoeg andere middelen zijn.
Niek Blonk zegt dat de notulen toch nog geanonimiseerd moeten worden als
ze opgevraagd worden.
Niek Blonk vraagt hoe een lid kan weten wanneer een bestuursvergadering
is. Dorise van Driel zegt dat je dat gewoon kan vragen. Niek Blonk stelt voor
dat leden actief bewust gemaakt worden van deze optie, omdat de ledenavond
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is afgeschaft.
Amendement 5 wordt per stemming aangenomen: Artikel 8 van het afdelingshandvest is nu:
Officiële communicatie met de leden van de afdeling geschiedt te allen tijde
per e-mail. Daarbij gaat het tenminste om het tijdig verspreiden van de agenda
en notulen van de AAV en de ledenavond, en het periodiek aankondigen van
geplande activiteiten en andere zaken. Verder heeft de afdeling tenminste één
algemene Whatsapp-groep, waar de activiteiten in worden aangekondigd. Notulen van bestuursvergaderingen zijn ter inzage beschikbaar door te mailen naar
het bestuur. Het bestuur is hiervoor verantwoordelijk.

Amendement 6
Lucas de Jong vraagt waar te vinden is wie de vertrouwenspersoon is.
Niek Blonk zegt dat het bestuur dit weet en dat het op de website staan.
Neele Boelens zegt dat het nog op de website moet. Janno Rook zegt dat er wel
een apart e-mailadres voor is.
Amendement 6 wordt per stemming aangenomen: Artikel 10 van het afdelingshandvest is nu:
De afdeling Arnhem-Nijmegen heeft een vertrouwenspersoon, en deze wordt
benoemd door het bestuur voor een langere periode.

Amendement 7
Annemiek Zeelen zet dat het leek alsof het beheer van de website en de social
media door een commissie gedaan kon worden.
Amendement 7 wordt per stemming aangenomen: Artikel 5 van het afdelingshandvest is nu:
Het bestuur heeft de volgende taken:
• Het actief onderhouden van contact met het landelijk bestuur van DWARS,
de lokale afdelingen en fracties van GroenLinks, en overige externe contacten
• Het oprichten en opheffen van commissies, zoals gespecificeerd in artikel 6
• Het onderhouden van nauw contact met de commissies en de commissievoorzitters en, indien er sprake is van meerdere commissies, het onderling
afstemmen van de activiteiten van de verschillende commissies
• Communicatie met de leden van de afdeling, zoals gespecificeerd in artikel
8
• Het te woord staan van de media
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• Het tijdig bijhouden van het ledenbestand van de afdeling, in samenwerking
met het landelijk bestuur van de vereniging
• Het tijdig bijhouden van de website en sociale media
Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoer van de volgende
taken, welke eventueel kunnen worden uitbesteed aan een commissie:
• Het organiseren van activiteiten voor de leden van de afdeling

9

Rondvraag en ideeën

Lucas de Jong is benieuwd of mensen willen aansluiten bij de activiteitencommissie. Niek Blonk zegt dat alle geı̈nteresseerden zich zo kunnen melden.
Annemiek Zeelen zegt dat er promotie-materiaal van Overbetuwe is. Joël
van der Loo heeft kritiek over de verkeerde huisstijl. Anderen delen deze mening.
Annemiek Zeelen nodigt iedereen uit voor de borrel, waarbij het eerste
drankje gratis is.
Dorise van Driel zegt dat er straks een groepsfoto gemaakt gaat worden. Wie
niet herkenbaar op social media of op de website wil, moet zich even melden.
Niek Blonk betreurt dat het laatste anarchistische stuk ten ruste is gegaan.
Janno Rook heeft cadeautjes voor mensen die afscheid nemen: Max Zaslove
en Charifa Soulami worden bedankt.
De dagvoorzitter en notulist worden bedankt.

10

Sluiting

Niek Blonk sluit de vergadering om 21:35 uur.
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