
Judith heet iedereen welkom  

 

Agenda en notulen worden per acclamatie vastgesteld.  

 

Presidium en stemtelcommissie per acclamatie vastgesteld. Neele en Ahmet stemtelcie. 

Ahmet komt iets later binnen i.v.m. protest.  

 

Mededelingen: Judith gaat lijstje af  

- Het is iets anders omdat het online is. Judith vindt het spannend. Iedereen moet z’n 

naam invullen in Jitsi.  

- Iedereen zet zichzelf op mute indien mogelijk. Dat scheelt ruis op de lijn. Praten kan 

d.m.v. handje opsteken.  

- Stemming kan via link tussen 20:00 en 21:00.  

- Camera uit i.v.m. bandbreedte  

- Mededeling Joost: verhuizing bij Gelderland nog niet aangekomen bij DWARS. Joost 

vraagt per acclamatie om stemrecht.  

 

Stemmen: we beginnen daarmee, is ongebruikelijk  

Elke kandidaat mag een praatje houden en daarna mogen vragen worden gesteld. De 

kandidaat beantwoordt de vragen in één sessie.  

 

Begin: Stijn Elders uit Nijmegen  

Penningmeester van Mundus, wil zich graag inzetten voor de afdeling en meer leren.  

 

Toon: Waarom je hier inzetten voor een betere wereld, en niet bij Amnesty of een andere 

PJO? -> idealen belangrijk. Geen eerder tijd vanwege bestuursjaar om actief te worden. 

Daar wil hij nu verandering in brengen.  

Janno: hoe wil je omgaan met chaotische en problematische situaties? -> Taken 

opschrijven, wat er moet doen en wat er moet gebeuren. De taken moeten goed worden 

verdeeld. Orde houden en alles rustig afwerken.  

Charifa: hoe ga je er als voorzitter voor zorgen dat je bestuur als team optimaal kan 

functioneren. -> Kan de derde vraag herhaald worden? Het belangrijkste is dat iedereen 

elkaar vertrouwt en elkaar kent. Dan kom je het verst. Je moet problemen aan elkaar durven 

vertellen, zodat daar rekening mee kan worden gehouden. Leer elkaars sterke en zwakke 

kanten kennen.  

 

Tweede termijn:  

Rens: goed dat je actief wilt zijn bij DWARS. Waarom voorzitter? -> al penningmeester 

geweest, zocht een nieuwe uitdaging. Publiek teken en andere voorzitterstaken wil hij graag 

leren.  

Janno: mooi om te horen dat je daar vertrouwen in hebt. Heb je een voorbeeld van zo’n 

situatie? -> bij studievereniging chaotische situatie, bij ledenweekend iemand op het dak 

geklommen en door het dak gezakt om vier uur ‘s nachts. Iemand gevraagd om de andere 

bestuursleden wakker te maken, en zo hebben we voor die gewonde jongen gezorgd en het 

samen opgelost.  

 

Tweede: Mathijs Gelen voor secretaris  



24 jaar, ook GPM-student, derdejaars. Dit jaar bestuur van Mundus, commissaris interne 

betrekkingen.  

 

Tony: heb je ervaring met AVG?  

Mathijs: onderdeel geweest van reiscommissie. Verantwoordelijk voor persoonsgegevens 

van de deelnemers. Die zijn op een USB-stick met wachtwoord meegegaan?  

 

Geen behoefte aan tweede termijn.  

 

Derde: Hajo Claassen voor penningmeester  

Studeert accountancy, volleybalt, factuur van penningmeester past goed bij hem. Affiniteit 

met cijfers, en mag ook nog andere dingen oppakken. Binnen zijn volleybalvereniging 

voorzitter van de technische commissie, en daar al bestuurservaring, dus vandaar wil hij ook 

voor vicevoorzitter.  

 

Eerste termijn:  

Meryn: kan zich een borrel herinneren waarbij hij zei dat hij zelf ook vlees eet. In hoeverre 

gaat het je lukken dat je alleen vegan producten aanschaft? -> klopt. Veel DWARSers 

hebben al gezegd dat je altijd contact mag opnemen voor vegan producten. Genoeg 

mensen te vinden om te helpen.  

Tony: je bent enthousiast, maar er is denk ik nog veel voor je te leren. Ik zie dat je daarvoor 

goed je best doet. Hoe wil je leren om je eigen privileges te fiksen. -> Als je laagdrempelig 

en toegankelijk bent, helpt dat. Ik ken iedereen helaas alleen nog maar digitaal. Er is een 

leuke cultuur binnen deze club mensen, dus ik heb er vertrouwen in dat dat goed komt.  

Rens: hoe wil jij Gelderland verbeteren vanuit jouw standpunten? -> dat is belangrijk, en ik 

wil focussen op de financiële haalbaarheid. Kan de vraag worden gespecificeerd?  

 

Rens ligt vraag voor Hajo toe: veel standpunten DWARS nog wel extremer dan GroenLinks. 

Hoe eigen standpunten verbeteren. Gelderland moet energieneutraal zijn. Hoe zie je jezelf 

daarin? -> jongerenpartijen zijn in het algemeen belangrijk, ik vind klimaat belangrijk en de 

bio-industrie moet volgens mij kleiner. Rode standpunten moeten ook beter. Als 

penningmeester is er ook het stukje geld, en dat moet je goed regelen.  

 

Vierde: Joost Gerretschen, politiek secretaris  

Moet helaas haast maken, maar ik probeer het kort te houden. In Zeeland actief geweest als 

fractieassistent en als PS-kandidaat. Ik zie het bestuur van DWARS als een goede kans om 

me met mensen te verdiepen in de politiek en jullie te leren kennen.  

 

Eerste termijn:  

Marin: je hebt al wat politieke ervaring. Wat daarvan wil je meenemen in het bestuur? -> veel 

uren meegedraaid in GR en PS. Veel mensen met goede ideeën, maar GR en PS zijn soms 

sloom en lastig toegankelijk, en die ken ik goed. Bij wie moet je aankloppen en op welke 

manier moet je spreken?  

Janno: op welke punten wil je een verschil maken binnen Gelderland? -> We hebben een 

aantal mensen van GPM. De autovrije binnenstad is iets waar we actief op kunnen zitten, 

maar ook op de bio-industrie zitten. Elke keer wanneer wij een groen thema aandragen, wil 

ik dat koppelen aan een rood issue.  



Charifa: waarom inzetten voor DWARS en niet bijvoorbeeld voor GroenLinks Nijmegen? -> 

Sociaal leven in Gelderland vinden. Als ik het serieuzer wil doen, ga ik wellicht bij 

GroenLinks kijken. Het lijkt me vooral erg leuk.  

 

Tweede termijn:  

Tony: ik miste de woorden paars en jongeren? -> terechte opmerking. Ik zal er op moeten 

letten dat ik daar zelf goed op let. Niet al te expliciet maken, maar vanzelf laten gebeuren.  

 

Vijfde: Veronique Lageweg?  

Tiel, al een beetje actief, Social Work HAN.  

 

Eerste termijn:  

Oscar: hoe wil je gaan samenwerking met het landelijk campagneteam en provinciaal 

campagneteam voor de campagne? -> Samenwerking is belangrijk, en we moeten met 

elkaar in gesprek gaan. Kijken hoe dat aansluit bij DWARS Gelderland, en campagne naar 

een hoger niveau tillen voor de beste resultaten.  

 

Geen behoefte aan tweede termijn.  

 

Zesde: Wieb Devilee voor Ede/Wageningen  

Jammer dat ik jullie allemaal niet kan zien, actief sinds maart. Derdejaars 

milieuwetenschappen WUR, actief bij studie en studentenvereniging. Groot netwerk in 

Wageningen. Ondanks verloren gaan van de afdeling Wageningen hopelijk toch leuke 

activiteiten blijven organiseren.  

 

Eerste termijn:  

Tony: hoeveel zetels heb je gewonnen? -> zeven zetels bij studentenraadverkiezingen  

Tony: we hadden als eerste bestuur van DWARS Gelderland moeite om leden in 

Wageningen te vinden. Denk jij daar meer mensen actief te kunnen krijgen? -> groot deel 

van mijn netwerk is niet per sé politiek, maar ik hoop gaandeweg gelijkgestemden te 

ontmoeten en te enthousiasmeren.  

 

Geen behoefte aan tweede termijn.  

 

Zevende: geen sollicitaties voor bestuurslid Veluwe.  

 

Achste: Marin Noomen uit Arnhem voor algemeen bestuurslid  

21 jaar, Arnhem. Studeert Journalistiek omdat ze iets wilt doen wanneer ze het in de politiek 

ergens niet mee eens is. Tof om te zien hoe mensen zich in de politiek inzetten voor 

GroenLinks. Dat wil zij ook. De eerste stap daarvoor is algemeen bestuurslid worden bij 

DWARS Gelderland.  

 

Eerste termijn:  

Rens: wat is je doel bij DWARS? -> Zoveel mogelijk mensen leren kennen, ik ben pas net 

lid. Wil gelijk actief worden. Leuk om mensen te kennen.  

Janet: Hoe zie je jezelf als AN’er in verhouding tot andere bestuursleden qua 

ondersteuning? -> Doet graag verschillende dingen, dus daarom algemeen bestuurslid 

vanwege de diversiteit van de functie.   



 

Verkiezingen voorzitters voor commissies.  

 

Geen kandidaten voor activiteitencommissie.  

  

Voorzitter onderwijscommissie: Skip Bentum  

Tijdje helaas niet meer actief. Hier maar mee beginnen. Boefje op school, maar opgepakt 

door docent te worden. Daarna master Politicologie gaan doen over participatie. Mazzel, 

want hij werkt nu voor de provincie Gelderland over lerarentekort op regionaal niveau.  

 

Eerste termijn:  

Tony: Skipcie i.p.v. scriptie hahahha. We overlappen vaak met andere PJO’s, dus gaan we 

vaak met hen naar middelbare scholen. Heb je die organisatorische skills daarvoor? -> tijdje 

uit de running geweest. In vroeger tijden lid geweest van de JS, dus daar een beetje mee 

bekend. Lang bezig geweest met verschillende commissies, ik vind het leuk om dingen te 

regelen. De coronacrisis gooit wat roet in het eten, dus veel scholen werken op halve 

capaciteit. Fysiek bezoeken kan, maar wellicht nog beperkte opties of anders digitaal.  

Rens: wil je ook naar MBO’s? -> stand belangrijk, jongeren motiveren voor politiek.  

 

Geen tweede termijn.  

 

Voorzitter politieke commissie: Joost Gerretschen  

Vanwege PolSec ook kandidaat voor politieke commissie. Interim politieke commissie 

voorgezeten. Ik hoop dat we mooi invloed kunnen hebben op de verkiezingsprogramma’s.  

 

Eerste termijn:  

Annemiek: het viel me op dat het nogal algemeen verwoord was, niet regiospecifiek. We 

willen in Nijmegen dit en in Wageningen dat. Wil je dat veranderen? -> AAV stelt politiek 

programma vast, dat kan ik niet in m’n eentje. Ik wil het juist algemeen houden, omdat we 

met veel gemeentes en provincie te maken. Ik wil wel, voordat we actief met een lobby bezig 

gaan vanuit het PP, dan moet je je even verdiepen in die gemeente zelf.  

 

Tweede termijn:  

Annemiek: wat zie je als meerwaarde van dit politiek programma t.o.v. landelijk? verschil 

tussen lokaal en landelijk, het is nog steeds algemeen, landelijk is zelfs nog iets concreter. 

Lokale politiek gaat over andere dingen, dat hebben we ook in de gaten gehouden omdat we 

daarmee niet in strijd mogen zijn. Alles in dit programma heeft een lokaal thema. Het is fijn 

t.o.v. niks omdat we dit samen doen, en iedereen kan er invloed op uitoefenen.  

Tony: hoe zie jij het voor je om in gemeenten te duiken met de bestuursleden Veluwe en 

Wageningen en voor de gemeenten met minder actieve leden? -> bepaalde regio’s hebben 

al leden. Dat is fijn, en daar kunnen we mooi contact hebben met de lokale fracties. In 

sommige gemeenten hebben we niets. Als er iets is waar we concreet op in kunnen spelen, 

bijvoorbeeld opvallende gebeurtenis in gemeenteraad, doen, en anders focussen op waar 

we invloed kunnen hebben. Strenge prioriteiten stellen is belangrijk.  

 

De stemming is geopend. Check even of je een mail hebt gehad. Als je dat niet hebt gehad. 

Nu heb je vijf minuten pauze, je kunt stemmen en doen wat je wilt. Om 20:10 verder met 



volgende agendapunt. Apart stemmen voor vicevoorzitter. Als een kandidaat niet verkozen 

wordt, lossen we dat na de stemming nog op.  

 

Punt 4: verantwoordingen huidig bestuur. Praatje, vragen en volgende.  

 

Algemene bestuursverantwoording: Sander  

Onwennig, bedankt voor jullie komst. Nieuwe en oude mensen. Het bestuur heeft flink 

geprobeerd om leuke activiteiten neer te zetten. Corona veranderde wel veel dingen. We zijn 

tevreden met hoe we het hebben opgelost.  

 

Eerste termijn:  

Janno: hadden jullie achteraf gezien scherpere keuzes willen maken of juist meer willen 

doen, of was het goed zo? -> begonnen met groot bestuur, mooie grote plannen. Dat lukt 

niet door het uitvallen. Als ik terugkijk, denk ik dat we de keuzes goed hebben gemaakt en 

leuke activiteiten hebben georganiseerd. Veel op sociale media’s gezeten. Uiteraard hadden 

we meer willen doen, we willen een mooie beweging creeëren richting te toekomst. Mijn 

antwoord is ja.  

Charifa: waar zijn jullie trots op? -> twee componenten: één is nominatie voor de 

afdelingsprijs, en dankzij Tony hard gewerkt aan professionalisering. Gave activiteiten, o.a. 

borrel met alle politici, parlementariërs in ballingschap. Goede mix van informele en formele 

activiteiten. Meteen omgeschakeld in agenda.  

Annemiek: belangrijkste functies van DWARS is GroenLinks scherp houden. Wat hebben 

jullie daarin bereikt? -> Geprobeerd in te zetten op alle kernen, maar dat is niet helemaal uit 

de verf gekomen. Wel nu in de huidige tijd bezig met jeugdarmoede, en reportage over 

jongeren en schulden in Nijmegen. Rond Sinterklaas open brief aan gemeenten om 

Sinterklaas open en inclusief te maken. Dropsleutels uitdelen met JD en JS rondom 

verkamering. Aanwezig bij zoveel mogelijk fractievergaderingen. In Arnhem lukte het. In 

Nijmegen moeizamer vanwege uitval Faith, en toen werd het onhoudbaar. We hebben het 

goed gedaan om GroenLinks scherp te houden.  

Judith: landelijke componenten toevoegen aan afdeling. Denken jullie niet te grootschalig 

met politieke programma’s? Is dit niet te veel werk? -> de kern van de afdeling is 

toegankelijkheid. De afdeling is toegankelijker geworden door externe uitingen, en daar doet 

een politiek programma niets aan af. Landelijk heeft het aangeraden een C&C te nemen 

voor uitingen. Heeft een effect op de zichtbaarheid van je afdeling. Landelijk programma 

regionaler maken, en daar is het politiek programma en de politieke discussies daarbij zijn 

goed. Tony vult aan: we hebben aan het begin geen polsec gehad, en al doende zijn we 

erachter gekomen dat dat niet werkte. AAV in maart om dat te regelen lukte dat helaas niet. 

We kwamen tekort, en dat werd voor iedereen zwaar. De AAV vroeg ons om een politiek 

plan en we hebben ons aan die opdracht gehouden. Meryn: geeft aan dat als je een grote 

afdeling wordt, je vanzelf ook groter wordt. We moeten niet op landelijk gaan lijken, maar 

van twee steden naar één provincie moet je meer doen.  

 

Tweede termijn:  

Janno: denken jullie dat je meer of minder hadden willen doen bij kritisch zijn op GL? -> nee, 

het kon gewoon niet meer. Meer op leden richten wilde AAV, gaan zitten op een aantal 

thema’s. We willen altijd meer, maar het kon gewoon niet meer.  

 

Joëlle en Miriam van landelijk joinen gezellig.  



 

Individuele verantwoordingen!  

 

Sander, voorzitter:  

Niks toe te voegen aan wat ik heb geschreven. Blij dat ik dit heb mogen doen, ik wil iedereen 

bedanken.  

 

Eerste termijn:  

Annemiek: je hebt veel tijd besteed aan DWARS. Werken in landelijke commissies is leuk, 

maar heb je tijd. Twee vakken minder dan normaal, dus ruimte voor DWARS. Als ik niet in 

de Programco had gezeten, had ik natuurlijk meer kunnen doen, maar ik denk niet dat het 

het bestuur negatief heeft beïnvloed. Bestuursleden hebben er niet over geklaagd.  

 

Geen tweede termijn.  

 

Vicevoorzitter en algemeen bestuurslid Jimke:  

Niet veel toe te voegen, leuke tijd gehad! Helaas niet meer kunnen doen dan ik heb gedaan.  

 

Geen vragen.  

 

Secretaris: Tony  

Ik heb niets toe te voegen aan mijn verhaal. Was superleuk, ik ben trots op wat we onder 

moeilijke omstandigheden hebben gedaan. Met de overdracht kunnen we het volgende 

bestuur een mooie start geven.  

 

Geen vragen.  

 

Penningmeester: Meryn  

Alle liefde naar dit bestuur, want ik ben er soms ook half uitgevallen. Ze waren er altijd voor 

me. Ik heb het redelijk goed opgepakt, maar als het mis ging, had ik een hele goede 

voorganger die het oppakte.  

 

Geen vragen.  

 

Bestuurslid Veluwe: Rens  

Geen lang stukje geschreven, maar alles wat ik erin wilde zetten, staat erin.  

 

Geen vragen.  

 

Algemeen bestuurslid: Kunsel  

Supertoffe periode, erg lief bestuur, begripvol naar Kunsels situatie thuis. Het was leerzaam 

en ik ben trots op het bestuur vanwege de liefde, compassie en inzet. Leuke activiteiten, 

zeker de Tibetaanse parlementariërs.  

 

Geen vragen. Judith bedankt het bestuur voor haar inzet.  

 

Half punt van orde: verantwoording voorzitter acco, maar Joeri is er niet en heeft geen 

verantwoording gestuurd.  



 

Financiële verantwoording: Meryn  

Geen bijzonderheden, maar geen activiteiten met uitgaven rondom COVID-19. Wellicht de 

begroting updaten vanwege de onvolkomendheden.  

 

Eerste termijn:  

Annemiek: streven is om het geld van de GroenLinks-afdelingen als eerste op te maken. 

Probeer dat te doen, opmerking. Geld liever bij DWARS. Is €200 euro niet veel voor 

stickers? -> Normaliter wel, maar we gaan posten overhouden waar geen geld uitgegeven 

gaat worden, dus ik vind het wel kunnen nu. We hebben een nieuw logo, en we hebben AJ 

op stickers gezet. Het zijn er 500 van het logo en 500 van AJ, dus daar kunnen we nog wel 

even mee.  

Janno: waar is de begroting van 2019? -> goeie vraag, die staat er niet. Dat kan aan mij 

liggen. In de vorige AAV-reader stond hij niet. Niet goed gelet op laatste deel 2019. Staat op 

de stack, vragen mogen daarover altijd.  

Judith: wat gaan jullie doen met corona en uitgaven? -> Nee, maar kunnen we wellicht een 

specifieke post voor aanmaken. Het is aan de aankomende penningmeester om dat te gaan 

regelen.  

 

Janno: heeft de kascontrolecommissie het gecontroleerd? En moet officieel voorgelegd 

worden, hoe los je dat op? -> Ja, dat is gecontroleerd. Begroting naar iedereen toesturen is 

te veel werk. Vragen kunnen eventueel aan het einde van de AAV. Vinden we prima.  

 

Niemand aanwezig van de kascontrolecommissie.  

 

Nu pauze tot 21:05.  

 

Uitslag verkiezingen.  

Ahmet is onze buddy en leest de uitslag voor.  

 

Voorzitter: 26 stemgerechtigden, 24 stemmen uitgebracht, 24 stemmen voor Stijn.  

Secretaris: 26 stemmen uitgebracht, 2 op geen der kandidaten, 24 op Mathijs Geelen  

Penningmeester: 26 stemmen uitgebracht, 1 op geen der kandidaten, 25 op Hajo.  

Politiek Secretaris: 25 stemmen uitgebracht, 1 op geen der kandidaten, 24 op Joost  

Campagne en communicatie: 26 stemmen uitgebracht, 1 op geen der kandidaten, 25 op 

Veronique.  

Bestuurslid Ede-Wageningen: 26 stemmen uitgebracht, 26 op Wieb.  

Bestuurslid Veluwe: geen kandidaat, 22 stemmen op geen der kandidaten.  

Algemeen bestuurslid: 26 stemmen uitgebracht, 26 op Marin.  

Vicevoorzitter: 25 stemmen uitgebracht, 2 op geen der kandidaten, 5 op Hajo, en 17 op 

Veronique.  

 

Voorzitter Acco: geen kandidaten.  

Voorzitter Onderwijscommissie: 25 stemmen uitgebracht, 25 op Skip  

Voorzitter Polco: 25 stemmen uitgebracht, 2 op geen der kandidaten, 23 op Joost  

 

Sander vraagt of de nieuwe bestuursleden aan het einde van de AAV voor de foto van het 

nieuwe bestuur.  



 

Verantwoording polco over politiek programma:  

Joost neemt het woord. 4 weken geleden is het stuk toegestuurd. Iedereen heeft het door 

kunnen nemen en amendementen op kunnen stellen. Er zijn geen amendementen 

binnengekomen. Niemand dient ter plekke nog amendementen in.  

 

Ruimte voor vragen. Er zijn geen vragen. Het politiek programma is aangekomen.  

 

Er zijn geen moties binnengekomen, wel amendementen.  

 

Stemmen over amendementen. Via pp. kunnen we meekijken met amendementen en Judith 

leest ze voor. Indieners kunnen toelichten, dan is er ruimte voor vragen en dan stemmen per 

acclamatie. Als iemand dat niet wilt, kunnen we stemmen met handen. Dan gaan we de 

namenlijst bijlangs.  

 

Als amendement …, wordt amendement 8 verworpen.  

 

Amendement 1: geen toelichting, vraag van Joost wat de reden is. Het afdelingshandvest 

legt het al uit en de tekst staat er niet boven.  

 

Amendement 2: geen toelichting. Casey vraagt zich af waarom er niks is toegevoegd over 

verantwoording danwel financiële verantwoording. Tony: AAV heeft idd die taak, hadden we 

kunnen noemen. Geen reden waarom dat niet zou kunnen, maar nu toevoegen is dat een 

beetje lastig. Tony wil dat eventueel wel zelf als amendement indienen. Casey en Tony 

amenderen in overleg. Verder geen vragen. Aangenomen per acclamatie.  

 

Amendement 3: Tony licht het kort toe, is verder duidelijk. Janet vindt dat het minder 

specifiek wordt, kan met wisselende ALV’s iets beter worden. Het kan ook twee maanden 

uitlopen. Kunnen we niet beter een vast maximum aan binden. -> wij vinden het specifiek 

genoeg, maximumtermijn niet nodig. Veel dingen kun je niet voorzien, daar komt dit 

amendement vandaan. Toen hadden wellicht een termijn van 16 maanden kunnen indienen. 

Janno: je kunt het altijd wijzigen. Voegt het iets toe? -> Klopt volgens Tony, maar we vinden 

deze verheldering wenselijk, anders moet je blijven nadenken over of het een 

uitzonderingssituatie is. Aangenomen per acclamatie.  

 

Amendement 4: Tony licht kort toe. Huidige tekst is dubbelzinnig over de 

verantwoordelijkheid. Casey stelt tekstuele wijziging voor. Indieners nemen het over. 

Aangenomen per acclamatie.  

 

Amendement 5: Tony licht kort toe. Dat is beter. Casey: waarom is er niet meegenomen dat 

notulen ook worden ontdaan van vertrouwelijke info? Tony: dat valt onder AVG. Casey 

amendeert het en indieners nemen het over.  

 

Amendement 6: Tony licht kort toe. PolCo heeft dit jaar namens het bestuur het politiek 

programma opgesteld. Een langere termijnvisie ligt bij de PolCo, maar het bestuur blijft 

eindverantwoordelijke. Casey: normaal gesproken elke vier jaar, maar daar kunnen ook 

uitzonderingen op worden gemaakt. In principe iedere vier jaar is het voorstel. Janno: zelfde, 

ook rekening houden dat PS en GR niet gelijk houden, liefst geen termijn. Neele namens 



Oscar: waarom geen twee jaar? Tony: elke AAV wijzigen, vier jaar loopt gelijk met termijnen 

verkiezingen. Joost (namens PolCo): elke keer wijzigen is veel werk, kunnen we beter 

besteden aan uitdragen visie. Aangenomen per acclamatie.  

 

Amendement 7: Judith leest voor, Tony licht kort toe. Tony: twee amendementen. Huidig 

amendement binnen 8 weken AAV. Bram: kleine tekstuele wijziging, indieners nemen over. 

Voor de vergelijking leest Judith amendement 8 voor. Meryn dient bij 8 een tekstuele 

wijziging in, indieners nemen het over. Tony: digitale raadpleging waar bestuur zich aan 

belooft te houden, is geldig (amendement 8). Ze vinden AAV niet per sé een optie.  

 

Janno: samenvoegen, nog even uitwerken.  

Annemiek: 8 weken, dat maakt het mogelijk om je AAV om alle omstandigheden heen te 

werken. Als het eerder kan, moet het eerder.  

Tony: daar sluiten we ons bij aan. Het is dubbelop, bij allebei willen we bij de volgende AAV 

sturen. Extra AAV is onnodig.  

Neele (namens Oscar): stemwijziging doorvoeren, onlogisch om eerst over amendement 7 

te stemmen en daarna over amendement 8. Wat is het plan daarvoor?  

Judith: stelt voor om over beide amendementen te stemmen.  

Tony: dit is al afgesproken.  

Judith: dus als je voor amendement 8 wilt gaan, moet 7 verworpen worden.  

Oscar: als je het er niet mee eens bent, is dit zo moeilijker om 8 aangenomen te krijgen. 

Lastiger om er kritiek tegenin te brengen.  

Tony: stelt voor om te appen naar Neele als je niet wilt.  

Neele: vgm dacht Oscar dat we hier per acclamatie gingen stemmen.  

Judith: we stemmen per rondje, Janno noemt alle namen op bij voor, tegen of blanco.  

 

Casey: ik vind beide amendementen symboolpolitiek. Stel dat de benoeming niet 

bekrachtigd wordt, doet dat niks, want LB kun je als afdeling niet overrulen, tegen HR in. 

Casey raadt het ten zeerste af om voor één van deze amendementen te stemmen.  

Remy: is het niet veel minder omslachtig om te kiezen tussen 7, 8 of blanco. Misschien wil je 

niet de huidige stem, maar iets wijzigen. Lastig  

Casey: statutair niet toegestaan.  

Remy: dan eerst 7, dan kun je nog stemmen over 8.  

Oscar: is er een manier om dit te verwoorden op een manier dat het niet tegen het HR 

ingaat.  

Annemiek: gaat niet per sé tussen het HR in, maar om samenwerking tussen LB en afdeling. 

Niet wenselijk dat LB kan benoemen zonder dat de leden daar iets over te zeggen hebben.  

Tony: volgens mensen van de HR-commissie kan. Belofte van bestuur, onofficiële 

bekrachtiging. Wij vinden dit kunnen.  

 

Tweede termijn:  

Janet: is er een mogelijkheid om je te onthouden van stemming?  

Judith: ja  

Janet: bij onthouding gaat jouw stem naar de meerderheid.  

Tony: hier is blanco onthouden, hier kunnen we niet stemmen met handen. Blanco is wat 

normaal hand omlaag is.  

Casey: ik vind het raar om iemand te vragen vrijwillig terug te treden. Niet iets waar je je aan 

moet houden, blijf erbij dat het symboolpolitiek is.  



 

7 voor 8 tegen bij amendement 7, 7 onthouding.  

8 voor 6 tegen bij amendement 8, 7 onthouding.  

 

Kascontrolecommissie: Nikki geeft zeer korte toelichting, geen vragen.  

 

Judith: Janno wil nog praten over de begroting?  

Janno: kom ik indien nodig later op terug, nu niet nodig.  

 

Meryn: Of er nog behoefte is aan het resultaat van 2019 of vragen aan de kasco?  

Janno: nu niet nodig.  

 

Sander: Judith en Janno bedankt voor hun werk, jullie krijgen Tony’s, nieuw bestuur veel 

succes.  

 

Casey: bestuur DWARS Gelderland bedanken namens het LB, dat hebben we 

gewaardeerd.  

 

Yorick: bedankt dat ik aanwezig mocht zijn, nieuw bestuur veel succes.  

 

Stijn: oud bestuur bedankt, medebestuursleden veel succes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


