
Notulen AAV DWARS Arnhem-Nijmegen / 
DWARS Gelderland 
Locatie: de Lommert, Arnhem 

Datum: 15 oktober 2019 

Dagvoorzitter: Niek Blonk 

Notulist: Judith Scherpenisse 

Stemtelcommissie: Ahmet Kandemir, Wouter Ubbink, Neele Boelens. Indien Neele op tijd aansluit 

zal Wouter geen onderdeel uitmaken van de stemtelcommissie.  

19:30 Dagvoorzitter opent de vergadering.  

Niek heet de AAV welkom en licht de agenda toe. Situatie van Wageningen wordt benoemd. 

Wageningen heeft waarschijnlijk niet genoeg kandidaten voor een bestuur. Als dit blijkt komt de 

afdeling Wageningen te vervallen en zullen de leden onder de afdeling Arnhem-Nijmegen vallen. 

Indien Wageningen wordt opgeheven zullen we veranderen van ruimte en komen en voegen de 

voormalige leden van Wageningen zich bij ons.  

Voorzitter, notulist en stemtelcommissie worden benoemd per acclamatie.  

Verantwoordingen 
Algemeen: er wordt door voorzitter Sander verwezen naar de reader en er zijn schriftelijk vragen 

gesteld door Janno. Deze zullen na de vragen over de algemene verantwoording beantwoord 

worden. De vragen zullen eerst worden verzameld en daarna worden beantwoord.  

Gestelde vragen: 

1. Gwen vraagt wat de toegevoegde waarde is voor de leden van de tijdsinvestering in het contact 

met verschillende fracties. 

2. Gwen vraagt zich af in hoeverre activiteiten echt actief gepromoot worden. Ze vraagt zich af 

waarom Instagram alleen wordt gebruikt voor stories. 

3. Niek vraagt zich af waarom nergens in de reader iets is te lezen over de situatie rondom een 

interim penningsmeester?  

Antwoorden: 

1. Sander bedankt voor de vragen. Rens beantwoord dat hij hiermee leden wil werven van boven 

naar beneden en dus beginnen bij de fracties. Dit omdat de afdeling bijna heel Gelderland moet 

bereiken. Ook de jongeren buiten de kern.  

2. Kunsel beantwoord de vraag dat ze niet goed wist hoe ze posts wil gaan aanpakken. Een verhaal 

was makkelijk. Dus ook een beetje uit gemak.  

3. Sander geeft aan dat het zijn fout was dat het niet in de reader stond. Hij geeft aan goed te 

hebben gecommuniceerd bij het aanstellen van de interim penningsmeester. Excuses voor het 

niet in de reader vermelden.  

Anemiek vraag of er meer toelichting is gewenst over de situatie en geeft dit nadat Niek aangeeft dit 

te willen: De opvolger voor haar penningmeesterschap na de vorige AAV bleek toch af te haken 

wegens een stage in Bangkok. Er was dus paniek en toen is in samenspraak met het Landelijk 

Bestuur en het afdelingsbestuur ervoor gekozen dat Annemiek op interimbasis aan zou blijven. 



Waarom dit iemand moest zijn die geen onderdeel was van het bestuur was uit puur gemak. Dit was 

volgens hen toen het meest ideaal.  

De volgende vragen zijn schriftelijk door Janno gesteld: 

1. Jullie geven aan begonnen te zijn aan contact leggen met de PS-fractie. In hoeverre bouwen 

jullie hier voort op het werk van het vorige bestuur?  

2. Wat is de reden dat de Politieke Commissie nauwelijks functioneert?  

3. Waarom is ervoor gekozen de functie Politiek Secretaris op te heffen?  

4. Waarom is er in de reader geen verantwoording van de interim-Politiek Secretaris(sen) te 

vinden? Wie hebben de taken, de politieke lijn van DWARS A-N, de vertegenwoordiging van 

DWARS A-N bij GroenLinks en het organiseren van politieke avonden, op zich genomen en hoe 

kijken zij daarop terug, vooral wat betreft de samenwerking met GroenLinks?  

5. Waarom heeft DWARS A-N geen enkele actie rondom studentenhuisvesting ondernomen terwijl 

deze afdeling voorheen zeer veel op… 

Sander heeft de vragen beantwoord: 

1. Sander geeft aan dat het een constant proces en en dat je er op deze manier makkelijker bij 

bent. Hij zegt dat door deze contacten de afdeling ook meer bij de fracties betrokken wordt. Hij 

refereert naar de activiteit in samenwerking met de Provinciale Staten. Hij verwacht betere 

connecties als de afdeling is gefuseerd.  

2. Sander is het oneens dat het niet functioneert. Er zouden veranderingen zijn met als doel samen 

een politiek programma te schrijven.  De kwestie met Wageningen zorgde ervoor dat de eerste 

vergadering wordt uitgesteld, want dan kan de hele regio worden meegenomen.  

3. Deze functie is volgens Sander niet opgeheven, maar het is met een groeiende regio niet handig 

om dit bij 1 persoon neer te leggen motiveert Sander. Nieuwe bestuurder kunnen zich gaan 

voegen bij meerdere locaties. 

4. Volgens Sander is de samenwerking met GroenLinks prima gegaan.  

5. Sander is het oneens dat er geen enkele actie is ondernomen. Hij geeft toe dat op sociale media 

niet veel is gecommuniceerd maar achter de schermen wel degelijk. Inhoudelijk is het niet eens 

om in Nijmegen meer actie te gaan voeren. Hij vertelt dat ze in gesprek blijven, maar dat 

gemeente ook zitten met tekorten en dat het onverstandig zou zijn om nu alles op 

studentenhuisvesting te gooien. Activisme heeft hier volgens hen geen zin en Prinsjesdag is net 

geweest dus gemeentes moeten ook nog maar afwachten wat zij krijgen. Het is dus een 

afweging maar volgens Sander goed om in gesprek te blijven. 

Als aanvulling vraagt Judith zich af hoe al die gesprekken en betrokkenheid een positief effect bij de 

leden moet hebben. Sander antwoord dat hij hoopt een sneeuwbal effect te creëren. Doordat leden 

met de politieke commissie meer inspraak krijgen steeds meer leden enthousiast worden zich er ook 

mee te bemoeien.  

Persoonlijke verantwoording Sander (voorzitter) 

Geen toelichting op de reader.  

Gestelde vragen: 

1. Neele: de actie wij willen wonen is opgezet via landelijk. Is het niet jammer dat de afdeling niet 

meer heeft gedaan? Waarom niet samen protest borden maken / samen reis evenement?  

2. Gwen: in de verantwoording is erg de focus op politiek. Zij mist hoe de voorzitter zorgt voor 

sociale cohesie en het werven van nieuwe leden etc. Wat is het beeld van de voorzitter hierop? 



Antwoorden: 

1. Sander geeft toe dat in de promotie is misgegaan. Daarnaast was hij het persoonlijk niet eens 

met een lokale actie. Hij bied excuus aan voor de promotie die niet goed ging. Hij vond het 

logisch dat dit onderwerp door landelijk is opgepakt. Maar de mobilisatie van lokale leden had 

beter gekund. Iets om van te leren.  

2. Sander geeft Gwen gelijk is haar waarnemingen in de verantwoording. Het heeft volgens hem 

niks te maken dat hij het niet belangrijk vond. Voor hem is vereniging ook een plek voor sociale 

activiteiten. Dit had inderdaad beter gekund in zijn verantwoording. Hij vind poltiek niet 

belangrijker dan dit. Hij refereert wel naar de taakverdeling waarin was afgesproken dat hij het 

politieke deel zou doen. Maar ledenbinding vind hij net zo belangrijk.  

Persoonlijke verantwoording Bram (secretaris) 

Er zijn geen aanvullingen op de verantwoording. 

Vanaf nu worden de vragen gesteld en meteen door de betreffende persoon beantwoord.  

Gestelde vragen en antwoorden:  

1. Niek: constateert dat de verantwoording niet erg positief was en Niek vraagt zich af waar dit aan 

lag.  

Antwoord: Bram vond de taken zwaar. Zeker gezien zijn ADD waarvoor hij in behandeling is. Het 

gebrek aan focus is één van de symptomen. Bram verteld dat hij echt zijn best heeft gedaan, 

maar dat het soms gewoon niet lukt.  

Niek vraagt zich af waarom het bestuur niet meer heeft opgepakt. Hierop antwoord Bram dat hij 

het lastig vindt om aan te geven en dat het soms ook lijkt alsof het hem wel lukt.  

 

2. Mark: wat zijn tips voor een opvolger: 

Antwoord: Bram antwoord dat het beter is als de kandidaat geen ADD’er is en dat hij of zij 

moeten weten waar hij aan begint.  

Persoonlijke verantwoording Annemiek (interim penningmeester) 

Geen toelichting op de tekst in de reader.  

Gestelde vragen en antwoorden: 

1. Neele: Vertelt dat zij veel medelijden leest, als of zij het vervelend heeft gehad. Ze vraagt zich af 

hoe dit kan, waar het is misgegaan en waarom dit zo verschilt bij de nadere verantwoordingen.  

Antwoord: Annemiek bekent ook te zijn verrast door de andere verantwoordingen. Annemiek 

legt uit dat het de bedoeling was dat zij puur de penningsmeester taken deed. Hierbij legt ze uit 

dat het in de praktijk een zomerreces van 3 maanden was waarin zij alle, in haar ogen, 

noodzakelijke dingen heeft gedaan. Dit heeft ze gecommuniceerd en ze verwijst hierin naar een 

moederrol zoals ze in haar verantwoording ook noemt.  

Sander wil hier ook graag op reageren en vertelt dat de verantwoordingen inderdaad anders waren. 

Hij was verrast en heeft contact met Annemiek gehad na de verantwoordingen. Hij vertelt dat het 

misschien ook een verwachtingsdingetje is. Hij had het niet het idee dat het zo slecht ging. Hij geeft 

toe dat Annemiek inderdaad minder taken op zich zou nemen, maar dat het fijn is dat ze het zo 

gedaan heeft. Sander geeft toe dat basale taken niet altijd goed werden uitgevoerd, maar dat de 

problemen nooit heel groot waren.  



Annemiek reageert dat zij wel van mening is dat zij goed gecommuniceerd heeft hoe zij hierover 

dacht.  

Mark reageert dat hij blij is dan Annemiek gebleven is  (iedereen applaudisseert).   

Gwen wil nog graag reageren op Sander. Zij vindt het apart dat hij eerder aangaf sociale cohesie als 

vanzelfsprekend te ervaren, maar nu hoort zij van Annemiek dat er op dat gebied nog vaak 

problemen waren. Zij stelt Sander de vraag dat het toch zijn taak is als voorzitter als 

eindverantwoordelijke om dingen op te pakken die de rest niet doet. Zij vraagt zich af of dat niet 

belangrijker moet zijn dan contact met de fracties e.d.  

Sander reageert dat hij inderdaad eindverantwoordelijk is, maar zo voelt hij dat helemaal niet. Hij 

vind niet dat hij ‘boven’ anderen staat. Hij snapt dat hij een aanspreekpunt is, maar hij vind het niet 

gek dat als hij offline is dat het wordt overgenomen. Hij vindt het dus niet altijd zijn taak als er 

dingen moeten worden overgenomen. Hij vindt dat je soms moet prioriteren en je kunt discussiëren 

of hij Brams taken had moeten overnemen, maar hij heeft wel degelijk herinneringen gestuurd via 

appjes, maar het is wel zo fijn als iemand bijvoorbeeld iets online gooit uiteindelijk. Hij vind het een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Gwen geeft aan dit te snappen, maar zij vindt het wel de taak van Sander om de taken te verdelen.  

Sander snapt dit en verwijst naar de periode in de zomervakantie waarin hij er niet was en hij vond 

het heel fijn dat Annemiek dat toen op zich had genomen. Hij verwijst wederom naar een gedeelde 

verantwoordelijkheid.  

Bram merkt op niet dat iedereen weet hoe de site werkt. Annemiek snapte de website wel en 

Annemiek heeft volgens hem ook vaak gezegd dat ze het niet erg vind om te doen. Bram geef taan 

niet gemerkt te hebben dat Annemiek het vervelend vond om te doen.  

Annemiek geeft aan wel duidelijk te hebben medegedeeld. Ook noemt ze dat na terugkomst van 

vakantie in september een bestuursvergadering is gecanceld, maar er waren nog veel zaken niet 

opgelost. Ze geeft aan alleen dingen te hebben opgepakt die ze te ver vond gaan.  

De dagvoorzitter stelt voor het hierbij te laten.  

Persoonlijke verantwoording Rens (Buitengebied) 

Geen aanvullingen op de reader.  

Vragen en antwoorden: 

1. Judith: vraag zich af wat Rens heeft gedaan aan ledenbinding in het buitengebied? 

Antwoord: Na de zomer heeft Rens een ledenborrel georganiseerd. Hij heeft dit online en bij 

GroenLinks gepromoot. De opkomst viel hem echter tegen; er kwamen 2 mensen op af. Hij geeft 

aan dit verder te willen opbouwen. 

 

2. Neele: Vraagt zich af hoe Rens dit in de toekomst zou aanpakken? 

Antwoord: Rens denkt een concept te hebben hoe hij dit beter gaat doen. Hij wil samen met de 

scholingscommissie scholen in Apeldoorn af om leden te werven. Hij heeft goede contacten met 

de JOVD en het CDJA dus wellicht ziet hij daar ook een kans.  

 

 



Persoonlijke verantwoording Jimke (Algemeen bestuurslid) 

Geen aanvullingen op de reading. 

Vragen en antwoorden: 

1. Neele vraagt om Jimke de onderwijscommissie wil toelichten.  

Antwoord: Jimke geeft aan dat de scholenbezoeken vaak werden georganiseerd met de JD, 

JS en DWARS. Het loopt nog wat stroef met de mailtjes, sommigen reageren ook helemaal 

niet. Het ging anders dan ze gehoopt had.  

 

2. Judith vraagt zich af wanneer de scholingscommissie weer lang de scholen kan 

Antwoord:  Er is een school in Elst die interesse heeft voor het speeddaten dus er gaan 

sowieso dingen gebeuren met de OC.  

Persoonlijke verantwoording Kunsel 

Kunsel wil toevoegen aan haar schriftelijke verantwoording in de reader dat ze dit jaar nog wel veilig 

is qua vrije tijd.  

Er worden geen vragen gesteld aan Kunsel 

Persoonlijke verantwoording Joeri (voorzitter Activiteiten Commissie) 

Joeri heeft geen aanvullingen op zijn verantwoording. Hij wil aan het eind nog een oproep doen, 

waarvoor hij aan de voorzitter een geschikt moment vraagt. Dit mag aan het eind van de 

vergadering.  

Vragen en antwoorden: 

1. Judith: vraagt zich af of de in de reader genoemde prijs over kippen toegelicht kan worden en 

waarom hiervoor gekozen is. 

Antwoord: Jimke wil hierop reageren. Ze zouden namelijk eerst een andere prijs doen met een 

amazone bomen certificaat, maar dit lukte niet. Het komt erop neer dat de prijs is geweest om 

10 kippen te kopen voor een Cambodjaanse vleesboer. Het bestuur had hier toestemming voor 

gegeven. Niek reageert dat de kascontrolecommissie duidelijk heeft gezegd, dit moet je niet 

meer doen.  

Financiële verantwoording  

Annemiek heeft geen toevoegingen aan de verantwoording. 

Er worden geen vragen gesteld over de verantwoording.  

Begroting 
Annemiek licht toe dat de begroting is opgesteld in overleg met de afdeling Wageningen. Dit is 

vanwege een mogelijke fusie.  

Er worden geen vragen gesteld over de begroting. 

Reactie Kascontrole commissie: De kas controle commissie geeft aan geen vragen te hebben. Ze 

bedanken voor de brownie die lekker, vegan en glutenvrij was.  

De AAV stemt in met de begroting. Niek treed af als Kascontrole commissie en ontvangt een 

bedankje namens Sander.  



Om 20:30 is het pauze en verhuizen we naar een andere zaal.  

De afdeling Wageningen heeft geen nieuw bestuur kunnen vinden en is daarom opgeheven. De leden 

van de voormalige afdeling Wageningen vallen nu automatisch onder het gebied van de afdeling 

Arnhem-Nijmegen. De leden voegen zich bij onze AAV.  

21:00 heropend de dagvoorzitter de vergadering en hij heet in het bijzonder de nieuwe leden 

welkom.  

De notulist stelt voor om een beetje te mixen met de nieuwe leden en iedereen zoekt een nieuwe 

plek.  

Minella vraagt zich af of de aanwezige knuffelbeer de mascotte is zo ja hoe hij of zij heet. 

Niek antwoord dat dit inderdaad de afdelingsmascotte is, genaamd Anne-Jip (A-J).  

Bestuursverkiezingen 
De dagvoorzitter kondigt aan dat we verder gaan naar de bestuursverkiezingen. We gaan per post 

stemmen. Nadat de vragen zijn gesteld en beantwoord gaan we direct stemmen. De uitslag wordt 

bekend gemaakt op het moment dat deze is. Voor de uitslagen zie een apart onderdeel van de 

notulen. Het stemmen gaat als volgt: iedereen krijgt een leeg blaadje. Hierop schrijft iedereen de 

post en de naam van de kandidaat of ‘blanco’. Andere stemmen zijn ongeldig. De blaadjes dienen 1 

keer worden gevouwd en natuurlijk geld: NIET DOORGEVEN. Deze procedure geldt voor alle komende 

bestuursverkiezingen deze AAV.  

Verkiezingen voorzitter 

Sander is eerste kandidaat. Hij stelt zich voor en motiveert waarom hij voorzitter wil worden.  

Gestelde vragen: 

1. Meryn: hij vraagt zich af of Sander een plan heeft om de cohesie en ledenbinding beter te laten 

lopen dan vorig halfjaar.  

Antwoord: Sander geeft aan hier veel aan gewerkt te hebben, maar dat dit niet terugkomt in de 

verantwoording. Hij wil komend halfjaar zo doorgaan en leuke activiteiten en leden trekken. 

Sociale media gaat ook zorgen voor cohesie en binding. Verder wil hij deze plannen graag met 

het bestuur uitzoeken.  

 

2. Neele: wil graag weten hoe Sander denkt de leden van de voormalige afdeling Wageningen erbij 

te betrekken?  

Antwoord: Sander nodigt de nieuwe leden van harte uit zich ook kandidaat te stellen. Kan voor 

bestuur of voor een voor een werkgroep. Mocht dit niet gebeuren wil hij graag blijven kijken of 

er actieve leden zijn en hoe die erbij te betrekken. Het is een terechte vraag waar hij met het 

bestuur goed over na wil gaan denken.  

 

3. Annemiek: vraagt aan Sander hoe hij van het nieuwe bestuur een hecht team wil gaan maken? 

Antwoord: Sander geeft aan dat hij in het begin elkaar goed wil laten leren kennen en een 

activiteit met elkaar doen. Verder wil hij goede afspraken maken. Er moet volgens hem ook 

ruimte zijn voor speling. Hij wil een toegankelijke vereniging zijn, geen shell.  

Er melden zich verder geen kandidaten.  



Punt van orde door Minella: verzoek om het onderwerp Wageningen voor op de agenda te halen, 

omdat zij eerder weg moet. Dagvoorzitter geeft aan dat het eigenlijk geen agenda punt is. Maar 

Sander wil wel iets bespreken, dus dat gaan we nu doen.  

Minella licht toe dat er op dit moment geen kandidaten zijn voor een bestuursfunctie vanuit 

voormalige afdeling Wageningen. Ook zijn er geen geïnteresseerden om een werkgroep te trekken. 

Maar is er een groepje vanuit voormalige afdeling Wageningen om af en toe activiteiten te 

organiseren.  

Sander stelt voor om deze optie zaterdag tijdens de bestuursoverdracht te bespreken. Joyce is het 

hier mee eens. Minella blijft hiervoor het aanspreekpunt.  

Joyce heeft een punt van orde: Ze stelt dat de naam voor de bestuursfunctie ‘Gelderse vallei’ niet erg 

aantrekkelijk klinkt. Zijn veel het mee eens. Bij deze is de functie veranderd in ‘Ede-Wageningen’.  

Verkiezing secretaris  

Toon is de eerste kandidaat. Hij stelt zich als Toon / Tony / kies zelf maar en motiveert waarom hij 

secretaris wil worden.  (voor de duidelijkheid: Toon / Tony / ‘kies zelf maar’ is dus eenzelfde 

persoon).  

Gestelde vragen en antwoorden:  

1. Annemiek: het viel haar op dat Toon afgelopen zomer een mailtje stuurde, wel actief te willen 

worden, maar geen tijd had voor bestuur. Ze vraagt waarom nu hij dan wel solliciteert en wat er 

dan veranderd is? 

Antwoord: Toon antwoord dat hij gestopt was met zijn functie bij GroenLinks Utrecht en dat dit 

veel tijd scheelde. Toen hij zag dat deze functie maar 6 uur was besloot hij toch te solliciteren. 

Ook omdat ervoor zorgt dat je zo snel mensen leert kennen.  

Er zijn verder geen kandidaten. Er wordt gestemd voor de functie van secretaris. (de verschillende 

namen van Tony zijn geldig).  

Verkiezingen penningmeester 

Meryn is de eerste kandidaat. Meryn stelt zich voor en motiveert waarom hij penningmeester wil 

worden.  

Vragen en antwoorden: 

1. Lucas heeft twee vragen. 1. Of Meryn denkt dat hij met zijn werk in drie andere commissies tijd 

heeft voor deze functie. 2. Of Meryn zonder ervaring denkt dat de functie van penningmeester 

eruit ziet.  

Antwoord: Meryn denkt dat hij er tijd voor heeft, want hij heeft veel vrije tijd. Daarnaast denkt 

hij goed weet wat het inhoud. Hij heeft bij bestuur nagevraagd en op de interesse avond 

geweest.  

Twee leden verlaten de AAV voordat we gaan stemmen.  

Er zijn geen andere kandidaten en we stemmen over de functie van penningmeester.  

Verkiezingen bestuurslid Veluwe 

Rens is de eerste kandidaat. Hij stelt zichzelf voor en motiveert waarom hij bestuurslid Veluwe wil 

worden.  



Vragen en antwoorden 

1. Tony: vraagt zich af waar Rens trots op is en wat hij wil verbeteren. 

Antwoord: Rens vertelt dat de werkgroep A-Z niet goed liep en dat de appgroep niet goed van de 

grond kwam. De werkgroep is opgeheven in overleg met het bestuur. Dit wil hij verbeteren. Rens 

geeft aan dat hij trots is op zijn samenwerkingen met GroenLinks Apeldoorn en Zutphen. Hij 

verteld dat hij planen heeft om samen met de scholingscommissie langs scholen in Apeldoorn te 

gaan. Hij wil dat meer scholieren in de regio weten wat een PJO is.  

 

2. Mark: vraagt zich af hoe Rens vindt dat hij zelf is gegroeid. 

Antwoord: Rens geeft aan dat zijn broer vindt dat hij sociaal is gegroeid in hoe hij dingen brengt. 

Hij ziet elke dag terug dat hij gegroeid is, maar hij ziet ook nog stappen die hij moet maken.  

 

3. Annemiek: stelt dat Rens heeft gezegd dat hij eerlijkheid en integriteit hoog in het vaandel heeft 

staan en ze vraagt zich af hoe Rens hier vorm aan gaat geven.  

Antwoord: Rens geeft aan dat hij hierin lastige herinneringen heeft. Hij wil altijd eerlijk zijn en 

eerlijk overkomen. Soms is hij niet eerlijk tegen zichzelf. Hij denkt dat het doorhebben al een 

belangrijke stap is en hij iets kan doen. Hier wil hij volgende periode aan werken.  

Er zijn geen andere kandidaten. We stemmen voer de functie bestuurslid Veluwe.  

Verkiezingen algemeen bestuurslid. 

Jimke is de eerste kandidaat. Ze stelt zich voor en motiveert waarom ze algemeen bestuurslid wil 

worden.  

Vragen en antwoorden: 

1. Judith: vraagt zich af hoe zij in haar functie aan diversiteit binnen de afdeling wil gaan werken?  

Antwoord: Jimke wil verschillende soorten gezelligheids- activiteiten organiseren. Op andere 

manieren probeert ze leden te trekken. Ze noemt als voorbeeld de karaoke en midgetgolven. 

Borrelen kan wellicht wat eng klinken voor sommigen. Ook wil ze onderwerpen oppakken die 

niet perse voor mensen van uni zijn.  

 

2. Liam: vraagt aan Jimke of ze dit keer bereid is meer taken op zich te nemen? 

Antwoord: Jimke geeft aan dit keer wel meer te willen doen. Ze denkt nu ze wegwijs is in eigen 

functie dat ze het snel onder de knie heeft.  

 

3. Seth: Seth vraag zich af hoe Jimke de samenwerken met de Grüne Jugend voor zich ziet. 

Antwoord: Jimke geeft aan nog geen precieze plannen te hebben. Ze hebben 1 keer samen 

gezeten. Er zijn binnenkort verkiezingen in ene nabijgelegen regio in Duitsland. Ook wil ze kijken 

of met klimaatprotesten samen gewerkt kan worden. 

 

4. Toon: vraag aan Jimke waarom ze voor algemeen kiest? 

Antwoord: Jimke geeft aan het leuk te vinden dingen op te vullen. Secretaris leek haar niet leuk. 

Ze vind het leuk als ze bij kan springen als iets langskomt. 

 

5. Joeri: vraagt aan Jimke hoe veel tijd ze heet voor de contacten met de AC? 

Antwoord: Jimke geeft aan dat dit lijkt wanneer de vergaderingen zijn. Ze geeft aan dat DWARS 

hoog op haar prioriteiten lijst staat, dus ze kan bijna altijd tij maken. Binnenkort heeft ze 



vakantie en toetsweek, daar is ze vrijwel veel aanwezig. Ze zegt wel dat ze scholier is en dat het 

dus wat lastig kan zijn.  

 

6. Niek: vraagt of de AC een taak is die Jimke op zich zou willen namen. 

Antwoord: Ja 

Er zijn nog twee kandidaten die zich melden voor de functie van Algemeen bestuurslid. 

De twee de kandidaat is Kunsel. Ze stelt zichzelf voor en motiveert waarom ze algemeen bestuurslid 

wil worden. 

Gestelde vragen en antwoorden: 

1. Liam: vraagt aan Kunsel hoe vaak ze van plan is naar activiteiten te gaan. 

Antwoord: Kunsel geeft aan dat het een terecht vraag is. Ze heeft inderdaad altijd op dinsdag en 

donderdag eigen activiteiten. Dus ze wil ook gaan kijken om activiteiten op andere dagen te 

plannen, dan kan ze meer aanwezig zijn.  

 

2. Gwen: merkt op dat in haar verantwoording Kunsel aangaf niet veel tijd te hebben en dat dit 

voor problemen zorgt. Ze vraagt aan Kunsel hoe ze nu zorgt voor meer focus? 

Antwoord: Kunsel wil voor haarzelf een soort plan van aanpak maken. Bijvoorbeeld dat ze elke 

dinsdag een post doet. Ze wil is iets consequenter te werk gaan. Ook geeft ze aan in de zomer 

1,5 maand in India te zijn geweest en ze was nog erg onzeker in haar positie. Nu voelt ze zich al 

comfortabeler en ze gaat niet meer op vakantie voorlopig.  

 

3. Judith: vraag aan Kunsel of ze weer de sociale media taken zou willen doen. 

Antwoord: Kunsel geeft aan dat dit wel haar plan was, maar Toon had ook al aangegeven dit leuk 

te vinden. Wellicht kunnen ze iets samen doen. Daarnaast wil ze niet alleen maar story’s doen, 

maar ook meer aankondigingen via posts e.d.  

Faith is de derde kandidaat. Ze stelt zichzelf voor en motiveert waarom ze algemeen bestuurslid wil 

worden. Hierbij motiveert ze ook de situatie rond de vorige AAV. Ze zou stage gaan lopen, maar er 

was wat gedoe waarom dit niet door ging. Ze bedankt Annemiek voor het opvangen van haar taken. 

Uiteindelijk had ze te veel werk en geen overzicht meer voor zichzelf. Ze heeft stage afgezegd en 

heeft zichzelf ‘gereset’ en toen is ze gaan kijken waar ze energie van kreeg. Dit blijk toch ook DWARS 

te zijn, ze wilde wel even afwachten.  

Gestelde vragen en antwoorden: 

1. Meryn: Meryn vraag naar de stage in Bangkok. Hij vraagt zich af of als ze opnieuw stage moet 

doen, of ze dit weer van plan is in het buitenland te doen.  

Antwoord: Faith geeft aan dat het een goede vraag is. Ze vertelt dat ze zichzelf heeft ‘gereset’. 

Ze gaat voorlopig nog niet werken. Haar studie duurt toch langer en ze loopt nu stage bij de 

gemeente Nijmegen. Dus ze denkt nu genoeg tijd te hebben. 

 

2. Neele: geeft aan dat ze het jammer vindt dat ze niks had gezegd over de stage toen ze 

solliciteerde. Ze vindt het jammer, want ze had het het moeten zeggen. Ze vraagt zich af of er 

weer een verrassing is die we kunnen verwachten? 

Antwoord: Faith vertelt dat ze tijdens haar sollicitatie ook nog niks wist van de stage. Ze wilde 

erachter komen wat ze wilde. Tot april is ze sowieso vrij en wil ze zich graag aan DWARS binden.  

 



3. Jimke: Stelt dat de communicatie naar het bestuur niet goed is verlopen en vraagt aan Faith hoe 

ze dit anders zou doen?  

Antwoord: Faith geeft aan dat Sander de gehele periode wel op de hoogte was. Ze had gedacht 

als de voorzitter het weet is het voldoende. Maar dat dit bleek niet zo te zijn. Ze het vanaf begin 

meteen tegen Annemiek moeten zeggen. Ze wist overigens zelf ook pas de dag na de overdracht 

dat het echt ging gebeuren. Ze wilde niks tot het echt zeker was. Dat vind ze nu een foute 

gedachte. Achteraf had ze haar liever eerder ingelicht.  

De dagvoorzitter geeft aan dat er twee plekken zijn voor algemeen bestuurslid. Gezien het feit dat de 

bestuurspost Ede-Wageningen geen kandidaten heeft wordt voorgesteld te gaan stemmen over de 

mogelijkheid. Er wordt gestemd door middel van het opsteken van handen. Hierbij zijn 17 stemmen 

voor en 7 tegen. Er zijn nu dus drie plekken voor algemeen bestuurslid. Voor de duidelijkheid: de post 

van Ede-Wageningen is hiermee niet weg, maar staat open.  

Uitslagen bestuursverkiezingen 
Voorzitter en secretaris: 27 stemgerechtigden. Vanaf penningmeester 25 stemgerechtigden.  

Voorzitter:  
1 voor Elizabeth warren 
1 blanco 
1 ik wil Neele terug 
2 ongeldig 
22 Sander 
Hiermee is Sander verkozen tot voorzitter.  
 
Secretaris 
2 ongeldig 
1 Tony chocolony 
24 Toon/Toony/Tooni 
Hiermee is Toon verkozen tot secretaris. 
 
Penningmeester 
1 ongeldig 
24 Merijn/Maaarijn/Meryn 
Hiermee is Meryn verkozen tot penningmeester.  
 
Bestuurslid Veluwe 
2 ongeldig 
1 Anne-Jip 
4 blanco 
1 de valeilijn 
17 Rens 
Hiermee is Rens verkozen tot bestuurslid Veluwe.  
 
Algemeen bestuurslid 
20 Kunsel 
23 Jimke 
19 Faith 
13 blanco 
Hiermee zijn Kunsel, Faith en Jimke verkozen tot algemeen bestuurslid.  



Overige verkiezingen 
Nu volgen de verkiezingen voor de kascontrole commissie. De kascommissie kent al 1 lid. Op deze 

AAV worden twee nieuwe leden gekozen.  

Verkiezingen kascontrole commissie 

De eerste Kandidaat is Bart. Bart is afwezig, maar zijn motivatie wordt toegelicht in de reader.  

Gestelde vragen: 

1. Mark: vraagt waarom Bart er niet is. 

Antwoord (schriftelijk beantwoord): Bart geeft aan de avond van de AAV een afspraak te hebben 

met de universitaire studentenraad van de RU waar hij lid van is).  

De volgende kandidaat is Nikki. Ze stelt zich voor en motiveert waarom ze lid wil worden van de 

kascontrole commissie.  

Gestelde vragen en antwoorden: 

1. Rens: vraagt aan Nikki of ze iets in haar opleiding heeft gehad over begrotingen maken e.d. 

Antwoord: Nikki geeft aan niet in haar opleiding, maar ze heeft wel ervaring met het maken van 

begrotingen.  

 

2. Joyce: Vraagt aan Nikki of dit goed ging? 

Antwoord: Nikki geeft aan dat dit goed ging.  

 

3. Oscar: Wil weten of Nikki omkoopbaar is? 

Antwoord: Nikki geeft aan dat dit niet het geval is.  

 

4. Niek: Wil weten of ze de huidige penningsmeester gat houden aan de traditie om tijdens de 

controle gebak voor te schotelen. 

Antwoord: Nikki geeft aan dit zeker te doen. Meryn geeft aan niet goed te kunnen koken, maar 

wel een lieve moeder te hebben dus dit moet volgens Meryn goedkomen.  

Verkiezing vicevoorzitters 

Er is één kandidaat voor het vicevoorzitterschap.  Jimke motiveert waarom ze vicevoorzitter wil 

worden. Er worden geen vragen gesteld en er wordt gestemd. Er zijn nog 24 stemgerechtigden 

aanwezig. De uitslag is als volgt: 

1 ongeldig 
1 Bernie Sanders 
1 Kunsel 
2 blanco 
19 Jimke 
 

Moties 
We gaan over tot het stemmen van de moties. De moties zijn terug te vinden in de reader.  

Motie 1 

Er zijn geen opmerkingen over motie 1 en we gaan direct over tot stemming. De motie wordt met 

unanimiteit aangenomen. 



Amendementen 
We gaan over tot het stemmen van de amendementen. De amendementen zijn terug te vinden in de 

reader.  

Amendement 1 

Er zijn geen opmerkingen over het eerste amendement. We gaan over tot stemming. Het 

amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 1 tegen.  

Amendement 2 

Er zijn geen opmerkingen over het tweede amendement. We gaan over tot stemming. Het 

amendement is aangenomen met 24 stemmen voor en 1 tegen.  

Mededelingen 
1. Joeri van de AC heeft een mededeling: De AC is opzoek naar nieuwe leden. De AC organiseert 

activiteiten. Leden brainstormen met elkaar over activiteiten die zij interessant zouden vinden. 

Ze vergaderen ongeveer 1 keer per maand. Soms telefonsich. In het bijzonder nodigd hij de 

leden uit voormalig Wageningen uit lid te worden. Mensen die interesse hebben mogen Joeri 

aanspreken / appen.  

 

2. Sander bedankt het presidium voor de inzet tijdens de AAV en overhandigd chocola.  

 

3. Liam vraagt of de leden uit voormalig Wageningen stel worden toegevoegd aan de Appgroepen. 

Rens legt kort uit wat de Appgroepn zijn.  

 

4. Toon wil het nieuwe bestuur vragen om ernaar te streven in heel Gelderland te opereren. 

 

Er zijn verder geen mededelingen en de dagvoorzitter sluit de vergadering om 22:30.  

 

 

 


