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1. Voorgestelde agenda 
Algemene Afdelingsvergadering DWARS, 
GroenLinkse Jongeren, Gelderland.  

28 november 2020, Online link. 

1. Inloop 

2. Welkomstwoord en mededelingen 

3. Verkiezing bestuursleden 

4. Verantwoordingen 

5. Financiële verantwoording & 

reactie 

6. Bekendmaking verkiezingsuitslag 

7. Ruimte voor vragen 

8. Rondvraag 

9. Sluit



 

2. Uitleg voor de digitale 

omgeving en veilig stemmen 
Lieve leden,  
Deze Algemene Afdelingsvergadering zal net als de 
vorige AAV online plaatsvinden. Hieronder zal worden 
beschreven hoe we deze online AAV zullen gaan doen.  
Jitsi. We gaan deze vergadering houden op de open-
source goed beveiligde web-app Jitsi (https://jitsi.org). 

We gebruiken hiervoor een beveiligde sessie, dat 
betekent dat er een geheime link is waarvoor je een 
wachtwoord nodig hebt. Deze link is alleen te bereiken 
via de mail! 
Let op: Jitsi werkt niet altijd even goed met safari op 
Mac-computers, en werkt op alle soorten computers 
het beste met Google Chrome. Er is ook een Jitsi-app 
voor zowel iPhones als android-apparaten. Wees op 
tijd, dan kunnen we tijdens de inloop eventuele 
technische problemen oplossen. Mocht je verwachten 

dat jij specifiek technische probleem gaat krijgen, wees 
dan iets voor de inloop aanwezig, dan kunnen we die 
alvast van te voren oplossen.  
Heb je hulp nodig, of weet je niet zeker dat Jitsi 
bij jou of met jou goed gaat werken, om welke 
reden dan ook, neem dan vooral contact op met 
het bestuur (gelderland@dwars.org of een persoonlijk 
appje).  
Mute-beleid. Tijdens de vergadering wordt iedereen 

gemute, behalve de dagvoorzitter. Pas wanneer de 
voorzitter aangeeft dat je mag spreken, mag je jezelf 
unmuten.  
Vragen-beleid. We werken tijdens deze vergadering 
bij de verschillende agendapunten in twee termijnen. 
De bestuursleden of betrokken leden krijgen in eerste 
instantie de kans om een kort verhaal te geven. 
Vervolgens opent de voorzitter een sprekersrij waar 
vragen mogen worden gesteld door de leden. Deze 
vragen worden daarna in één keer beantwoord. 

Vervolgens mogen er in de tweede termijn nog 
vervolgvragen worden gesteld. Dit kunnen dus geen 



 

volledig nieuwe vragen zijn, en moeten ingaan op 
antwoorden op de vorige vragen. Ook deze worden in 
één keer beantwoord door de spreker. Wanneer je een 
vraag hebt, druk je op het ‘blauwe handje’ op je 
scherm in Jitsi. De voorzitter ziet dan dat je wat wil 
zeggen en zal je de beurt geven op een goed moment. 
Mocht het dringend zijn, kun je ook een berichtje 
sturen in de chat.  
Is het voor jou niet goed mogelijk (technisch of 
anders) om jezelf te muten, van de chat gebruik 
te maken, of van de handjes-functie gebruik te 
maken, neem dan neem dan vooral contact op 
met het bestuur (gelderland@dwars.org of een 
persoonlijk appje). 
Stembeleid. Op de avond van de AAV aan het begin 
van de avond nemen de dagnotulist en de secretaris 
vast welke leden aanwezig zijn. Deze leden krijgen op 
hun email, die bij DWARS bekend is, een persoonlijke 
link om te stemmen. Alles wijst zich in het programma 

vanzelf. Deel deze link niet met anderen. Over moties 
en wijzigingsvoorstellen stemmen we per acclamatie of 
hoofdelijk, de dagnotulist en de stemtelcommissie 
houden deze stemmingen bij. Hoe dit werkt op Jitsi legt 
de dagvoorzitter tijdens de AAV uit. 
  



 

3. Verantwoordingen 
 

Interim-voorzitter & Bestuurslid Communicatie en 

Campagne– Veronique Lageweg 

Na het vertrek van Stijn Elders als voorzitter van onze 

afdeling werd ik verkozen tot interim-voorzitter van DWARS 

Gelderland. Als interim-voorzitter was ik de voorzitter van 

de bestuursvergaderingen, heb ik de landelijke 

voorzittersvergaderingen bijgewoond en heb ik contact 

onderhouden met de voorzitters van andere politieke 

jongerenorganisaties (PJO’s) en enkele afdelingen van 

GroenLinks in de provincie.  

 

Met de andere PJO’s zijn we momenteel bezig met een 

initiatief om ook als vereniging op de website van de 

Radboud Universiteit te komen. Veel leden van DWARS 

Gelderland zijn immers studenten en het zou fijn zijn als het 

voor (aankomende) studenten makkelijker zou worden om 

kennis te maken met de politiek en politieke 

jongerenorganisaties. Daarnaast doen we mee aan het 

initiatief van JOVD Rijk van Nijmegen om een 

verkiezingsdebat te organiseren met verschillende PJO’s, 

mits de coronacrisis dit toelaat.  

 

Als bestuurslid campagne & communicatie heb ik in de 

afgelopen periode een campagne werkgroep in Gelderland 

opgezet en heb ik contact onderhouden met DWARS 

Overijssel op het gebied van de campagne voor de Tweede 

Kamerverkiezingen die in maart 2021 zal plaatsvinden. 

Naast de organisatorische taken van het opzetten van een 

campagneteam heb ik een activiteit georganiseerd over het 

voeren van campagne in coronatijd in samenwerking met 

de campagnecommissie en GroenLinks Arnhem. Daarnaast 

maak ik berichten voor op social media, met name 

Instagram. In het vervolg wil ik deze berichten eerder 

online zetten zodat deze een grotere reikwijdte kunnen 



 

hebben.   

 

Naast deze taken heb ik contact onderhouden met de 

voorzitter van de educatiecommissie (EduCo). Samen 

houden wij contact over de functie en de taken van deze 

commissie.  

 

In de komende periode wil ik mij gaan focussen op het 

verder organiseren en uitvoeren van de campagne rondom 

de Tweede Kamerverkiezingen. Omdat ik verwacht dat dit 

veel tijd vergt en ik alles wil inzetten om er een geslaagde 

campagne van te maken heb ik besloten mij niet 

verkiesbaar te stellen als voorzitter van DWARS Gelderland 

in de komende periode.  

 

Secretaris – Mathijs Gelen 

Het is een hobbelig en vooral snel half jaar geweest. De 

pandemie raast helaas nog op volle kracht door en dat is 

ook te merken geweest in de activiteiten en de 

vergaderingen van het bestuur. In de afgelopen maanden 

heb ik meegeholpen met het organiseren en begeleiden van 

een aantal activiteiten, waaronder de nabeschouwing van 

de Amerikaanse presidentsverkiezingen, twee 

spelletjesavonden en een Teleparty. Helaas hebben we niet 

kunnen genieten van een hoge aanwezigheid, maar de 

leden die wel aanwezig waren werden zeker gewaardeerd. 

Ik vind het heel begrijpelijk dat leden, na een hele dag 

tegen een scherm aangekeken te hebben, nog zin hebben in 

een online activiteit. Jongeren zijn zich aan het kapot staren 

op de schermen voor hun opleiding, werk of stage.  

 

De voornaamste taken van de secretaris spelen zich af 

achter de schermen. Bij iedere bestuursvergadering heb ik 

genotuleerd wat er gezegd werd en werden mijn notulen 

ook gelezen door de andere bestuursleden. Ik stuurde deze 

notulen direct door naar de bestuursleden om ze ook in de 



 

positie te stellen om deze al snel weer terug te lezen. 

Zodra de notulen AVG-proof gemaakt werden, plaats ik ze 

op de website en op Stack. Hierin heb ik wel steken laten 

vallen. Op de website lopen de notulen achter, want het 

uploaden ontglipt mijn aandacht. Dit vind ik niet acceptabel 

van mezelf en hier zal ik consequenter mee worden in het 

aankomende halfjaar.  

 

De website is up-to-date (met uitzondering van hierboven 

genoemde dingen) en is grotendeels opgeruimd in de 

besturing. Hiermee bedoel ik dat oude invulformulieren zijn 

opgeruimd en dat op korte termijn ook verouderde 

evenementen van de zichtbare site worden weggehaald. 

Helaas zijn bij het opruimen van de formulieren een paar 

inschrijvingen voor activiteiten tussen wal en schip 

gevallen. Ze vroegen om een deelnamelink via het 

formulier, maar dit werd niet doorgestuurd aan de mail. 

Toen ik achter deze fout kwam heb ik me naar de twee 

betreffende leden verontschuldigd. Hier ben ik beter op 

gaan letten en dit wil ik ook doorzetten naar het tweede 

halfjaar. 

 

De nieuwsbrief voorziet ongeveer 500 geïnteresseerden 

maandelijks van de nieuwtjes, info over activiteiten en 

updates van AJ. Iedere eerste maandag van de maand, om 

9.00 uur ’s ochtends wordt deze verstuurd. Ik twijfel of ik 

dit schema aanhoud of dat ik terugkeer naar de eerste dag 

van de maand. Hier zou ik graag de AAV om een voorkeur 

willen vragen. 

 

Ten slotte wil ik in de aankomende tijd een aantal dingen 

oppakken. Er zijn al best wel wat nieuwe leden bij DWARS 

Gelderland gekomen en omdat het moeilijk is met de 

huidige coronamaatregelen om ze echt goed te betrekken is 

er het plan om alle nieuwe leden telefonisch te bereiken. Zo 

hebben ze hopelijk toch meer het gevoel dat ze in het 

warme bad, dat DWARS Gelderland is, zijn beland. Verder 



 

ga ik een draaiboek opstellen voor de functie van 

afdelingssecretaris. Hiervoor zal ik ook de overige 

afdelingssecretarissen benaderen, om zo een duidelijke lijn 

te trekken in het doen en laten van de drager van mijn 

functie. 

 

Al met al heb ik een drukke taak, maar vind ik het wel heel 

leuk om te doen. Er zit nog veel (in ieder geval genoeg) 

uitdaging voor me in. Ik kijk uit naar het komende halfjaar 

en naar wat we dan allemaal mogen gaan ondernemen. 

 

Penningmeester – Hajo Claassen 

COVID-19 maakt de financiën heel erg makkelijk, maar ook 

heel erg moeilijk. Hoe komt dat? De makkelijke kant is 

namelijk dat er bijna geen financiële transacties zijn. Er zijn 

weinig fysieke activiteiten. De meeste digitale activiteiten 

kosten geen geld. Dat maakt de boekhouding heel 

makkelijk. Maar waarom zijn de financiën dan moeilijk? 

Nou, er is dus heel weinig geld uitgegeven. Het beleid van 

DWARS Landelijk is dat al het budget op moet. We hebben 

als bestuur redelijk wat vindingrijke oplossingen bedacht, 

zoals het vooruitbetalen van het zomerkamp en het nu 

alvast inslaan van promotiematerialen. Heb jij nou een goed 

idee, waar wij nog geld aan kunnen uitgeven? Zet het op de 

mail penningmeester.gelderland@dwars.org of stuur een 

berichtje  

 

De begroting ziet er iets anders uit dan andere jaren. Er is 

meer geld opgenomen voor o.a. verplichte EHBO cursussen 

en de afdelingsrekening van de Triodos bank kost steeds 

meer geld. Daarnaast is er een verdeling gemaakt tussen 

fysieke en digitale activiteiten. Ook hebben we dit jaar weer 

veel gemeenten benaderd en ook daar budget uit gekregen.  

 

 

 

mailto:penningmeester.gelderland@dwars.org


 

Politiek Secretaris – Joost Gerretschen 

Het is een half jaar sinds de aanstelling van ons bestuur. 

Wij wisten dat we een onzekere en onwennige periode in 

zouden gaan vanwege het coronavirus. Het was mijn hoop 

dat de maanden van gewenning tussen de eerste strenge 

maatregelen en de AAV van juni ervoor zouden zorgen dat 

DWARS al met corona had leren omgaan. Maar, tijdens het 

zomerreces kwam het bericht dat onze voorzitter ophield. 

Sindsdien heeft Veronique deze schok goed opgevangen. 

Toch is het zo dat wij niet alles uit dit half jaar hebben 

kunnen halen dat erin zit.  

 

Dat wil niet zeggen dat wij toch successen te vieren 

hebben. DWARS heeft meerdere keren de aandacht van de 

media weten te krijgen. Ondanks het coronavirus en de 

onzekerheid van het politieke leven tijdens de eerste 

lockdown is het mij gelukt goed contact te onderhouden 

met de twee grootste GroenLinks fracties in Gelderland. Bij 

nagenoeg elke vergadering van de fracties Arnhem en 

Nijmegen ben ik aanwezig geweest om het DWARSe geluid 

te laten horen. 

 

Over mijn werk in de politieke commissie ben ik niet 

tevreden. Ik heb hier niet genoeg tijd en energie in gestopt. 

Het werk van het politiek programma is wel doorgezet en 

gedeeld met elke Gelderse gemeentefractie van Groenlinks. 

Velen zijn nog niet begonnen aan hun programma, maar 

hebben wel al de input van DWARS liggen. De politieke 

commissie is twee keer bij elkaar gekomen. Naast één 

evenement is hier verder niets uit voortgekomen. Corona 

hielp niet mee, maar het is mijn voornemen om de rest van 

het jaar meer uit deze commissie te halen. 

 

Al met al ben ik tevreden met mijn eigen functioneren. Ik 

stop veel tijd in mijn positie en haal er ook veel energie uit. 

 



 

Bestuurslid Ede-Wageningen – Wieb Devilee 

Het afgelopen half jaar heb ik de functie Bestuurslid Ede-

Wageningen en omgeving mogen vervullen. Echter door de 

gevolgen van covid-19 voelde de uitwerking van mijn 

functie vaak meer als algemeen bestuurslid; we hebben 

jammer genoeg geen een fysieke activiteit in Ede-

Wageningen en omgeving kunnen organiseren.  

 

Naast dat we geen fysieke activiteiten hebben kunnen 

organiseren, heeft corona ook invloed gehad op veel andere 

zaken. Een voorbeeld hiervan is dat we merken dat er 

steeds minder leden naar online activiteiten komen. 

Daarnaast is het lastiger  om een hecht bestuur te worden, 

omdat we elkaar niet in het echt zien, en merk ik dat het 

een stuk vermoeiender is om naar een scherm te turen, dan 

fysiek een activiteit of vergadering bij te wonen. Dit alles 

zorgde er bij mij soms voor, dat mijn motivatie om 

betrokken en actief te blijven, af nam. Ik denk dat we 

allemaal zoekende zijn, hoe we het beste om kunnen gaan 

met de huidige situatie en ik hoop en denk dat we er na een 

leerzame afdelingsdag en een bestuursevaluatie, met frisse 

moed tegen aan gaan.  

 

De afgelopen maanden heb ik ook geworsteld met mijn rol 

binnen het bestuur. Jammer genoeg is het combineren van 

een voltijd bestuursjaar in de studentenraad en deeltijd 

bestuur van DWARS Gelderland, best wel lastig geweest. 

Mijn prioriteiten hebben niet altijd genoeg gelegen bij 

DWARS en dat betreur ik zeer. Ik hoop dat ik hier in het 

komende half jaar beter een balans in zal vinden en dat ik 

vaker aanwezig kan zijn bij activiteiten of tijd heb om deze 

te organiseren.  

 

Ik heb zelf namelijk weinig activiteiten georganiseerd in de 

voorgaande periode. Ik voelde vaak niet in staat 

verantwoordelijkheid te dragen voor een activiteit, omdat ik 

erg druk was met mijn andere werk en dit veel stress 



 

opleverde. Wel heb ik het gevoel dat ik een waardevolle 

adviserende rol heb gespeeld en af en toe kritische blik kon 

leveren, waar nodig. Daarnaast heb ik geprobeerde een 

goede sfeer in de groep te creëren en heb ik altijd 

geprobeerd mee te denken en helpen waar nodig.  

 

Voor de komende periode zie ik veel kansen voor mijzelf en 

de regio Ede-Wageningen. Ik hoop meer betrokken te 

kunnen raken met de lokale GroenLinks fracties en de groep 

DWARS’ers in dit gebied meer te kunnen betrekken bij de 

afdeling. Specifiek in dit verkiezingsjaar is het belangrijk om 

de grote groep ‘’groene’’ jongeren in deze omgeving aan te 

spreken en DWARS en GL aan hen kenbaar te maken. Het 

lijkt me ook interessant en uitdagend om zelf meer 

activiteiten te organiseren en hierbij samen te werken met 

andere politieke jongeren organisaties of andere lokale 

DWARS afdelingen. Daarnaast lijkt het mij leuk om me 

meer te focussen op ledenbinding en werving, omdat ik het 

gevoel heb dat we hier de afgelopen tijd te weinig mee 

bezig zijn geweest. Ik zie veel kansen voor mijzelf en de 

afdeling en ik kijk uit naar het komende half jaar!  

 

Algemeen bestuurslid – Marin Noomen 

Mijn taken als algemeen bestuurslid zijn dat ik elke 

vergadering bijwoon, de agendapunten noteer en ideeën 
voor activiteiten bedenk.  

 

Ik ben naar elke vergadering geweest, met uitzondering van 
vergaderingen die plaatsvonden toen ik ziek was en 
wanneer ik moest werken. Hier heb ik mij vaak tijdelijk voor 
afgemeld en heb ik de notulen achteraf doorgenomen. Voor 
activiteiten kon ik mij eerder afmelden dan ik heb gedaan. 
Ik heb ook de agenda van tevoren doorgenomen zodat ik 
ingelicht was over de onderwerpen die behandeld moesten 
worden. De agendapunten heb ik na het noteren op de 

stack gezet waar alle leden toegang tot hebben.  

 



 

Ideeën voor activiteiten werden samen bedacht en 
georganiseerd. Omdat er niet altijd mensen aanwezig zijn 
organiseren we als bestuur volgende week een inspraak 
avond die door mij georganiseerd zal worden. Wij hopen 
veel reacties te krijgen zodat wij een helder beeld hebben 
van wat er van ons verlangt wordt vanuit de leden. Door de 
coronacrisis is het voor ons lastig in te schatten welke 
activiteiten we kunnen doen die leden zullen aantrekken. Ik 
vind dat ik hierop beter had kunnen presteren door meer 
activiteiten te bedenken, organiseren en hierbij aanwezig te 
zijn.  

 

Naast de normale taken ben ik ook aanspreekpunt voor de 
regio Veluwe. Ik heb hier kort mailcontact over gehad met 
de fractievoorzitter van Groenlinks Apeldoorn. Tot dusver 
moet er nog een afspraak gepland worden voor het 
bijwonen van een vergadering.  

Voor aankomende periode wil ik dit contact beter 

onderhouden en meer betekenen voor de activiteiten. Ik 

vind dat dit mij persoonlijk niet goed afgegaan is en dat 

hierover meer communicatie vanuit het bestuur kan worden 

gehouden. 

  



 

4. Sollicitaties 
Voorzitter 

 

Lieve DWARSers, 

  

Het afgelopen half jaar was ik met veel plezier jullie politiek 

secretaris. Ik kan tevreden terugblikken op heel wat online 

fractievergaderingen, krantenstukjes en een demonstratie. 

Voor de rest van deze bestuursperiode zou ik graag 

doorgaan als voorzitter van deze afdeling. Ik hoop samen 

met de andere bestuursleden een sterke campagne voor de 

Tweede Kamerverkiezingen neer te zetten en een gezonde 

afdeling op te bouwen zodat er in een toekomst zonder 

social distancing weer fantastische evenementen kunnen 

worden georganiseerd. Vanwege mijn ervaringen binnen dit 

bestuur en posities erbuiten denk ik de juiste persoon te 

zijn. Ik hoop op jullie steun te kunnen rekenen. 

 

Joost Gerretschen 

  



 

Algemeen bestuurslid  

Lieve mede DWARSers,  

Mijn naam is Olga Nijhof en ik wil mij vandaag verkiesbaar 

stellen als algemeen bestuurslid voor de afdeling Gelderland. 

De meeste van jullie zullen mij nog niet kennen omdat ik pas 

sinds kort lid ben van DWARS. Ik vertel jullie graag wie ik ben 

en wat ik doe.  

23 jaar geleden ben ik geboren in Utrecht en verhuisde ik een 

paar jaar later naar een klein Gelders dorpje tussen de 

weilanden. Na een aantal omzwervingen ben ik terecht 

gekomen in de stad waar ik inmiddels mijn hart aan heb 

verpacht; Nijmegen. Ik ben het meest gelukkig als ik mijn tijd 

door kan brengen met fijne mensen, lekker eten, wijn en een 

goed gesprek. Er is (helaas) ook nog een dagelijks leven waarin 

ik vooral bezig met mijn bachelor Humanistiek. Dit jaar 

combineer ik dat met een minor sociaal ondernemerschap. 

Hierin ben ik bezig met het ontwikkelen van duurzame, sociale 

en innovatieve organisaties en bedrijven. Ik werk al een aantal 

jaren met veel plezier in de horeca en ben sinds 2 jaar 

bedrijfsleider in een eetcafé met een sociale wijkfunctie in 

Nijmegen. Deze functie is ontzettend waardevol voor mijn 

persoonlijke en professionele ontwikkeling.  

In 2016 deed ik mee aan het VARA Lagerhuis debat en zei ik in 

mijn introductie filmpje dat ik de eerste vrouwelijke minister 

president van Nederland zou worden om de verandering te 

kunnen maken die ik voor ogen had. De realiteit heeft mij 

inmiddels ingehaald en ik heb de afgelopen jaren vooral in de 

boeken gezeten en hard gewerkt. Het politieke vuurtje in mij is 

sinds die tijd echter alleen maar groter geworden. Mijn 

fascinatie en nieuwsgierigheid naar de manier hoe mensen 

samenleven wordt gelukkig uitgedaagd in mijn studie maar ik 

wil hier ook wat mee doen. Ik vind onze democratie een groot 

goed. Daarom is het belangrijk dat wij samen dingen 

organiseren in de weg naar een betere toekomst en onze stem 

laten horen. Op deze manier kan kunnen wij niet alleen 



 

bijdragen aan de democratie maar ook maar ook aan een 

inclusievere, groenere en socialere samenleving.  

De functie van algemeen bestuurslid spreekt mij aan omdat het 

lijkt op de taken die ik uitvoer als bedrijfsleider in de horeca. 

Hier ben ik ook bezig met het ondersteunen en coördineren van 

taken, werk ik samen met verschillende lagen in de organisatie 

en hou ik mij bezig met wat er speelt. Daarnaast vind ik de rol 

van algemeen bestuurslid een goede manier om kennis te 

maken met het bestuur van DWARS zodat ik wellicht in de 

toekomst een andere rol kan vervullen binnen jullie bestuur.  

Ik heb een open en kritische houding naar de wereld en ik werk 

graag samen met andere mensen om te komen tot betere 

ideeën. Ik ben nieuwsgierig, doorbreek graag taboes en wil 

graag leren van – en samen met – anderen. Ik vind dat de 

dialoog altijd de eerste stap moet zijn in het komen tot 

verandering. Ik heb zin om jullie te leren kennen en met jullie 

samen te werken. Een goede sfeer is natuurlijk belangrijk voor 

een samenwerking dus gelukkig hebben jullie ook voor een 

leuke tijd aan mij de juiste persoon.  

Door mij verkiesbaar te stellen voor het bestuur van DWARS wil 

ik een manier vinden om ons samen in te kunnen zetten voor 

een inclusievere, groenere en socialere samenleving. Ik hoop 

dat ik op jullie vertrouwen kan rekenen.  

Veel liefs,  

Olga Nijhof  



 

Algemeen bestuurslid  

Lieve DWARS’ers,  

Hiermee stel ik me kandidaat “Algemeen Bestuurslid” voor 

Dwars Gelderland. 

Mijn naam is Tyra, ik ben 18 jaar oud en woon in Millingen aan 

de Rijn. Ik ben Nederlands en Duits en heb dit jaar in Duitsland 

mijn diploma gehaald. Momenteel doe ik vrijwilligerswerk via de 

Europese Unie bij “Cenrum Rodiny” een plek voor families met 

moeilijke sociale omstandigheden. Vanaf volgend jaar begin ik 

aan de studie “Liberal Arts and Sciences” in Utrecht. In mijn 

vrije tijd doe ik graag aan lezen, dansen, piano spelen en op 

een dierenreservaat helpen.  

Sinds eind September ben ik lid van DWARS. Ik heb mij 

aangemeld met de intentie om politiek actief te worden en iets 

te kunnen veranderen in de maatschappij. Voor mij is het 

vooral belangrijk de politiek zo te veranderen, dat de volgende 

generaties een basis voor een goed leven hebben. Ik vind dus 

vooral het klimaatbeleid en een duurzam leven belangrijk, maar 

ook het creëren van gelijke kansen voor mensen van iedere 

religie, culutrele achtergond, gender, seksualiteit, huidskleur en 

leeftijd.  

Door mijn positie als lid van de studentenraad van mij school 

heb ik al een beetje ervaring als een soort “bestuurslid”. Samen 

met andere scholieren waren wij verantwoordelijk voor hat 

organiseren van verschillende activiteiten maar ook voor de 

communicatie tussen docenten en scholieren. 2018-2019 was ik 

ook actief als penningsmeester van de studentenraad. Ik hoop 

natuurlijk mijn ervaring goed in te kunnen zetten als “Algemeen 

Bestuurslid”, maar ik denk ook veel te kunnen leren een veel 

belangrijke ervaringen te kunnen verzamelen. En misschien wil 

ik later zelfs voor een hogere positie solliciteren, maar dat ziet 

de toekomst wel.  

 



 

Tijdens de AAV sta ik open voor alle vragen, als nog iets 

onduidelijk is. Ik hoop op jullie vertrouwen en hoop binnenkoort 

het bestuur van DWARS Gelderland bij te kunnen zitten.  

Vriendelijke groet, 

Tyra Eykholt 

 

  



 

 

5. Amendementen voor het 

afdelingshandvest 
Dit zijn amendementen voor het afdelingshandvest. 

Amendementen kunnen worden ingediend worden 

tot op de AAV zelf, dit kan bij het bestuur, of op de 

dag van de AAV bij de dagvoorzitter. Deze 

amendementen door de dagvoorzitter op de AAV 

voorgelezen en in Jitsi op een gedeeld scherm 

geprojecteerd. Je kunt als lid alleen amendementen 

indienen op het afdelingshandvest, dat vind je op de 

documentenpagina 

(https://dwars.org/gelderland/documenten/). 

  



 

Amendement 1: 

Indiener:  Niek Blonk 

 

Huidige tekst:  Artikel 2 – ‘’ 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. De notulen van de laatste 

AAV staan volgens AVG op de website.’’ 

 

Doel: Toevoegen. 

 

Nieuwe tekst: 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.  

Als er een intrim bestuurslid benoemd wordt op basis van 

art. 15 lid 2 van het Huishoudelijke reglement van DWARS, 

roept het afdelings bestuur binnen 3 weken een AAV uit om 

deze beslissing te bekrachtigen. 

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. De notulen van de laatste 

AAV staan volgens AVG op de website. 

 

Toelichting: Sinds het nieuwe huishoudelijk reglement kan 

het landelijk bestuur ad interim een afdelingsbestuurslid 

benoemen. Afdelingsbestuursleden krijgen het mandaat van 

de leden en niet van het landelijk bestuur. Het zou dan ook 

goed zijn als deze situatie zich voor doet dat het 

afdelingsbestuur een AAV uitroept om de beslissing die door 

het landelijk bestuur bekrachtigd is ook wordt bekrachtigd 

door de leden. Dit voorkomt dat het landelijk bestuur 

samen met het afdelingsbestuur allerlei kandidaten na de 

AAV het bestuur in fietst en zorgt dat het primaat van 

benoemen van bestuursleden bij de AAV blijft. Let op de 3 

weken gaan over het uitroepen van een AAV niet om het 

plaatsvinden daarvan. De AAV kan dus op een veel later 

tijdstip plaats vinden.  

  



 

6. Moties 
Motie 1: 

 

Indieners:  Veronique Lageweg, Mathijs Gelen, Hajo 

Claassen, Joost Gerretschen, Wieb Devilee 

 

Motie: De Algemene Afdelingsvergadering van DWARS 

Gelderland, online bijeen op 29 november 2020, wordt 

gevraagd naar de mening over het behoud van de 

voorstellijst in de Off-topic groepsapp. 

 

Toelichting: Aan ieder nieuw lid van de Off-Topic 

groepsapp wordt gevraagd of ze zichzelf willen voorstellen. 

Hierna volgt een lange lijst van mensen in de groepsapp 

met een kort introductiestukje. Het bestuur vindt de lijst 

niet inclusief genoeg voor de standaarden die DWARS 

Gelderland wil aanhouden. Hierbij komt dat het best een 

stap is om als nieuw lid naar de huidige beheerder van de 

lijst te stappen en dus zijn nieuwe leden 

ondervertegenwoordigd en staan er nog mensen op de lijst 

die niet meer in de groepsapp zitten. De mogelijkheid om 

van de lijst gehaald te worden is altijd geweest en dat is 

ook goed aangegeven, toch blijft dit een extra stap. Wij 

zouden graag deze lijst willen schrappen en hiervoor in de 

plaats een algemeen appje, persoonlijk naar nieuwe 

mensen voor de groepsapp sturen. Hierin wordt dan het 

bestuur in een zin voorgesteld en worden de gedragsregels 

meegestuurd. 

 

  



 

7. uitleg moties, Amendementen en 

het schrijven daarvan  
Moties 

Een motie is een tekst die uit één zin bestaat en het bestuur of 

anderen oproept om een taak op zich te nemen of een standpunt 

in te nemen. In deze zin spreekt ‘iemand’ iets uit. 28 november is 

dat dus de Algemene Afdelingsvergadering. De zin begint dan 

met “De Algemene Afdelingsvergadering van DWARS Gelderland, 

online bijeen op 29 november 2020,”. Hij eindigt met datgene 

waarvan de indieners willen dat de vergadering over beslist, 

waarna we overgaan tot de orde van de dag. Tussen deze twee 

stukken in kun je feiten, redenen en overwegingen opnemen 

voor de oproep of het besluit. Vaak begint het middenstuk van 

een motie met constateringen. Voeg daarna de andere 

overwegingen en argumenten van je motie toe, en je bent klaar! 

Moties kun je indienen door te mailen naar 

gelderland@dwars.org. Op de dag zelf kun je moties nog 

indienen door contact op te nemen met de dagvoorzitter.  

Amendementen.  

In tegenstelling tot een motie is een amendement bedoelt om 

wijzigingen in een document aan te brengen. Het 

Afdelingshandvest ligt tijdens iedere AAV voor de verzamelde 

leden ter inzage en aanpassing. Er zijn verschillende soorten 

amendementen.  

Met een amendement kun je een voorstel indienen om:  

1. Een tekst(passage) te schrappen;  

2. Een tekst(passage) te vervangen;  

3. Een tekst(passage) toe te voegen.  

Uit je ingediende wijzigingsvoorstel moet duidelijk naar voren 

komen wat je wilt wijzigen en om welk soort amendement het 

gaat. Om je voorstel kracht bij te zetten kun je net als bij moties 



 

gebruik maken van feiten, redenen en overwegingen, of kun je 

een algemene toelichting geven. Zorg er voor dat het duidelijk is 

welke tekst je wil aanpassen, bijvoorbeeld door een artikel- of 

paginanummer bij je amendement te vermelden. 

Amendementen die worden ingediend door organen of leden 

anders dan het bestuur, worden door het bestuur voorzien van 

een advies met uitleg, als ze op tijd zijn ingediend (in dit geval 

voor vrijdag 27 november). Amendementen kun je indienen door 

te mailen naar gelderland@dwars.org. Op de dag zelf kun je 

amendementen nog indienen door contact op te nemen met de 

dagvoorzitter. 

 


