
Notulen AAV DWARS Gelderland 28 
november 2020  
 
Datum: 28 november 2020 
Tijd: 15:00 
Voorzitter: Sander van der Goes 
Notulist: Midas Finkers 
Locatie: Jitsi (online) 
Stukken: Congresreader + notulen vorige AAV 
Aanwezig: Mathijs, Sander (dagvoorzitter), Midas (dagnotulist), Joost, Patrick, 
Veronique, Tyra, Sal, Hajo, Brian (stemtelcommissie), Marijn, Jay, Olga, Oscar, Rik, 
Niek, AJ, Wieb, Lauren. 
 
1.Inloop 
Om 15:00 opent Sander de vergadering. Hij heet iedereen welkom bij de online 
AAV op deze verspreide locaties. Sander vertelt dat er wat wijzigingen zijn 
voorgesteld. 
Het bestuur stelt voor om de stemming over de bestuursleden tegelijk te doen met 
de stemming over de moties en amendementen. Dit punt wordt ingevoegd na de 
financiële verantwoording. 
Ook stelt Sander voor om het vragen stellen in termijnen te doen. Eerst worden er 
vragen voor de eerste termijn gesteld en in reactie op de beantwoording kunnen 
dan vervolgens vragen voor de tweede termijn gesteld worden. Zo gaat het niet de 
hele tijd op en neer maar gaan we gestructureerd te werk. 
 
2. Welkomstwoord en mededelingen 
Sander vraagt of het bestuur of de leden mededelingen hebben. 
Mathijs deelt mede dat Marin is gestopt als bestuurslid. Wieb is door andere 
verplichtingen aanwezig bij de verantwoording en gaat daarna weer weg. Sluit rond 
15:30 aan. 
Ook vraagt Mathijs of we per acclamatie kunnen stemmen of we één of twee 
algemene bestuursleden aannemen. Sander stelt voor dat we die vraag meteen na 
punt vijf doen, dus voor het stemmen op de nieuwe bestuursleden. Aan Brian wordt 
gevraagd of dit qua stemming kan. Brian bevestigt dat dit eenvoudig kan. Sander 
vraagt aan de AAV of het goed is om zo te doen. Hier is geen bezwaar tegen. 
Er zijn geen andere mededelingen. 
 
3. Verkiezing bestuursleden 
Er zijn twee kandideringen: Olga en Tyra. In de eerste termijn kunnen vragen 
worden gesteld. Hiervoor kan je nu je handje op steken. Olga en Tyra schrijven mee 
en komen in de verantwoording op terug op de vragen. 
 
Veronique heeft geen vraag maar wel een verlate mededeling. Jay heeft ook 
gesolliciteerd maar was te laat voor de reader. 
 



Punt van orde van Joost. De techniek werkt niet mee dus Sander gaat Joost bellen 
en op speaker zetten. Joost vraagt of er ruimte is voor de extra kandidering van Jay 
en zegt dat hier per acclamatie over moet worden gestemd (over het kandideren na 
afloop van de deadline dus). Sander vraagt of hierover moet worden gestemd aan 
Niek. Niek zegt dat uit landelijk HR kan worden afgeleid dat je twee weken van 
tevoren zou moeten kandideren en dat voor een verlate kandidering toestemming 
van de AAV nodig is. Sander vraagt of de AAV het ermee eens is dat Jay mag 
worden toegelaten tot de procedure. Hier is geen bezwaar tegen. Eerste en tweede 
termijn vragen mogen dus ook naar Jay. 
 
Hajo vraagt of Jay zich wil voorstellen en vertellen waarom hij algemeen bestuurslid 
wil worden. 
Patrick had dezelfde vraag. 
Sander zegt dat vragen voor Jay nog in een derde termijn kunnen. Jay is de enige 
kandidaat die vragen kreeg voor de eerste termijn. 
 
Jay is 20 jaar en woont in Elst. Hij is sinds tweeëneenhalve week lid van DWARS. Hij 
wil graag actiever worden en gaat een bestuurskundige opleiding volgen. 
GroenLinks sluit aan bij wat hij belangrijk vindt en dus koos hij om zich ook bij 
DWARS aan te sluiten. Hij wil graag weten hoe het is om in een bestuur te zitten. Hij 
heeft een sterke mening en wil graag meedoen. 
 
Vragen voor de tweede termijn (Nieuwe vragen voor Jay mogen ook omdat men nu 
even de tijd had om erover na te denken): 
Geen vragen voor de tweede termijn. 
 
Het stemmen gebeurt na de financiële verantwoording zoals eerder afgesproken. 
 
4. Verantwoordingen 
Sander geeft eerst de beurt aan het verantwoordende bestuurslid. Daarna kunnen 
leden vragen stellen. 
 
Véronique (campagne & communicatie/interim voorzitter): Véronique heeft de taken 
van de vorige voorzitter opgepakt (voorbereiden/voorzitten bestuursvergadering, 
contact andere ). Ze is nu bezig met het organiseren van een 
verkiezingsdebat . Als bestuurslid c&c is ze nu bezig met 
het opzetten van de campagne en een campagnewerkgroep. 
 
Sander: In je stukje in de reader staat dat je op de site van de Radbouw Universiteit 

 
Véronique: Andere  gaan daarin ook aanschuiven. 
Er waren geen andere vragen. 
 
Mathijs (secretaris): Mathijs heeft zich vooral beziggehouden met notuleren, het 
bijhouden van de website en het maken van de nieuwsbrief. Mathijs heeft geen 
grote veranderingen in DWARS Gelderland doorgezet tot nu toe omdat de vorige 
secretaris de zaken goed heeft achtergelaten. Mathijs kon wat dat betreft dus gerust 
mee op de koers die er al was. 



Er waren geen vragen aan Mathijs. 
 
Hajo (penningmeester): Er is veel budget over omdat digitale activiteiten weinig 
kosten. Met alle penningmeesters is hij ideeën aan het uitwisselen over wat we met 
het budget kunnen doen op een verantwoorde manier. Dit geldt dus niet alleen 
voor Gelderland, maar voor alle lokale afdelingen. 
 
Niek: AJ zou graag een broek willen. Is daar budget voor? 
Hajo: Als je de maat doorstuurt gaan we dat regelen. Komt goed. 
Er waren geen andere vragen. 
 
Joost (politiek secretaris): Techniek werkt weer niet mee, dus Joost belt Sander weer 
op. Afgelopen half jaar heeft hij veel vergaderd met GroenLinks Arnhem en 
GroenLinks Nijmegen. Hij wil ook stil staan bij verbeterpunten. Bij de politieke 
commissie heeft hij een paar steken laten vallen en dit had volgens hem meer 
prioriteit moeten hebben. Één van de doelen, DWARSers in de programma- en 
kandidaten-commissies in Arnhem en Nijmegen krijgen, is gelukt en daar kunnen we 
heel blij mee zijn. 
Er zijn geen vragen aan Joost. 
 
Olga zegt dat ze een vraag aan Lauren, een nieuw lid, door heeft gekregen. Lauren 
vraagt of ze in mag tunen. Dat mag. 
 
Wieb (Ede-Wageningen): Wieb excuseert zich dat ze er niet de hele tijd bij kan zijn. 
Ze is op beleidsweekend met een ander bestuur. In het afgelopen halfjaar was het 
lastig om deze twee dingen te combineren met het online werken. Wieb is nog 
bezig met het verbeteren daarvan. Regiobestuur in coronatijd is lastig omdat je 
geen fysieke activiteiten kan organiseren waarbij je nieuwe DWARSers kan leren 
kennen. Ze hoopt dat dit beter gaat nu het bestuur meer aan ledenbinding gaat 
doen. Ook hoopt ze meer betrokken te raken bij de lokale gemeenteraadsfracties. 
Intern kon Wieb wel goed ondersteunen en dat vindt ze fijn. Ze hoopt dat er veel 
nieuwe leden naar activiteiten zullen komen komende tijd. 
Er zijn geen vragen aan Wieb. 
 
Marin (algemeen bestuurslid) is afgetreden. Véronique geeft kort uitleg hierover. 
Met het bestuur is een midterm-interview gehouden over hoe mensen het 
bestuursjaar konden combineren met andere dingen. Marin gaf aan dat ze het druk 
had met stage en dat het te veel was om het te combineren met bestuursjaar. 
Er waren geen vragen aan het bestuur hierover. 
 
5. Financiële verantwoording 
De penningmeester geeft een inleiding. Hierna kan men eerste/tweede termijn 
vragen stellen. 
 
Hajo: Vorige week dinsdag was er kascontrole. Joël en Bart waren hierbij van uit de 
KasCo en Mathijs vanuit het bestuur. Décharge is verleend dus er zijn geen fouten 
opgemerkt. Het verslag was niet op tijd binnen voor de reader. Het wordt gedeeld 



met leden als het binnen is. Hajo deelt zijn scherm om puntsgewijs door de 
begroting en het resultaat over 2020 te gaan. 
1 december is de deadline voor de eerste begroting bij landelijk. Een paar posten 
zijn nog geel: Geld van landelijk en van GL Nijmegen. Apeldoorn wilde geen 
budget meer geven omdat ze DWARS te weinig hebben gezien. Dit is opgepakt 
door het bestuur en er wordt naar gekeken om meer met Apeldoorn te doen. 

- bijgedragen, maar Nijmegen vindt ook dat DWARS 
te weinig heeft gedaan in Nijmegen de afgelopen tijd. Het bestuur spreekt dit tegen 
omdat Joost bij alle fractievergaderingen was en er een activiteit in Nijmegen is 
georganiseerd. 
Hajo hoopt dat er volgend jaar zowel digitaal als fysieke activiteiten georganiseerd 
kunnen worden. Nu is er een aparte begrotingspost voor de bankrekening bij 
Triodos. EHBO is ook een hoge post. Dit bleek verplicht te zijn en het bestuur had 
hier nog niet iets mee gedaan. Dit gebeurt komend jaar.  
Resultaat 2020: Er is een flinke overschrijding omdat het zomerkamp vooruit is 
betaald zodat er volgend jaar meer geld over is. Borrels gingen dit jaar niet door en 

s ook niet. De thema-avond klopt nog wel omdat er 
presentjes konden worden gegeven. De post overig formeel  weinig gebruikt. 
Wat betreft AAV s is er ook veel geld over omdat ze digitaal waren. Qua 
bestuurskosten is er ook budget over omdat het bestuur elkaar voor corona maar 
één keer had gezien en de bestuursvergaderingen digitaal waren. Voor EHBO is 
meer begroot dan uitgegeven omdat er nog geen cursus is gedaan, dit wordt 
volgend jaar dus opgemaakt. Er waren geen onvoorziene kosten. Er is een lichte 
overschrijding voor promotie en campagne omdat er alvast wat shirts en truien zijn 
besteld voor de campagne. Het Excel-bestand staat ook op stack voor de leden. 
Hajo herhaalt dat het kasverslag nog volgt en dat de begroting op 1 december 
wordt ingediend. 
 
Lauren is inmiddels gejoind. 
 
Eerste termijn vragen. 
 
Patrick: Patrick is een n
toegang tot krijgt. 
 
Niek: Niek heeft twee vragen. GL Nijmegen had afgelopen donderdag hun AAV 
waar de begroting werd behandeld. Moeten we daar meer aanwezig zijn om meer 
budget te krijgen? En wat betekent het vooruitbetalen van het zomerkamp, waar is 
dat geld naartoe gegaan? 
 
Sander: De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. GL Nijmegen moet ook 
begrijpen dat fysieke activiteiten niet kunnen, aangezien dit ook GL-beleid is. 
Sander vraagt dus naar de directe motivatie van de verlaging van de bijdrage van 
GL Nijmegen. 
 
Eerste termijn beantwoording: 
 
Op de vraag van Patrick: 



Hajo: Alle leden hebben in principe toegang tot stack. Hajo kijkt naar Mathijs voor 
meer informatie. Mathijs zegt het eigenlijk ook niet precies te weten, maar dat leden 
in principe toegang ertoe hebben. Zelf heeft hij er nooit echt gebruik van gemaakt. 
Hij gaat hier achteraan en kijkt hoe dit beter op de website kan worden vermeld. 
Sander: Landelijk werkt met Stack en afdelingen ook. Een bestuurslid kan dit delen 
met een linkje waarbij je alleen bij een bepaald bestand kan. Je kan een mail sturen 
naar een bestuurslid die dan een linkje naar het bestand stuurt. 
 
Op de eerste vraag van Niek (en de vraag van Sander): 
Hajo: Als bestuur is hierover gemaild met GL Nijmegen. GL Nijmegen wilde bonnen 
zien maar die waren er niet. Het is nog even zoeken hoe het precies zit. Het duurt 
wat langer bij GL Nijmegen. Als bestuur hebben we naar argumenten gezocht. 
Joost is heel erg betrokken geweest bij GL Nijmegen en het landelijk beleid van 
DWARS en GL is om geen fysieke activiteiten te organiseren. Hajo gaat hier 
achteraan en hoopt dat het bedrag alsnog zal komen. (Ook antwoord voor Sanders 
vraag) 
 
Op de tweede vraag van Niek: 
Op tweede vraag: De rekeningen van DWARS-afdelingen worden aan het einde van 
het jaar op nul gezet. Wat overblijft gaat allemaal terug naar landelijk. Het 
zomerkamp is van dit jaar verplaatst naar volgend jaar, maar er stond nog een 
tweede termijn open dus nu is dit al betaald zodat dat volgend jaar niet hoeft. Dit 
was ook het advies vanuit landelijk. Sander: Dit is ook afgestemd met het vorige 
bestuur en besproken op de vorige AAV. 
 
Tweede termijn vragen: 
 
Niek: De tweede aanbetaling is nu dus gedaan. Hoeft dit volgend jaar dan niet 
meer? 
Sander: Het geld kon niet meer worden teruggevraagd. Dus het is verzet en nu vast 
betaald. 
 
Sander: Schuiven jullie nog wel aan bij bestuursvergaderingen van GL Nijmegen? Je 
kan het geld ook inzetten voor promoties binnen Nijmegen. 
Hajo: Hajo zal die tip meenemen en als argument richting GL Nijmegen noemen. Hij 
kijkt Joost aan of bestuursvergaderingen zijn bijgewoond. Via whatsapp meldt Joost 
dat hij bij Arnhem wel bestuursvergaderingen heeft bijgewoond, maar dat dit bij 
Nijmegen er tussendoor is geglipt. 
Mathijs: GL Nijmegen zat eerst in de portefeuille van de voorzitter, maar bij de 
overdracht is dit er tussendoor geglipt. 
Sander: Vorig jaar speelde er iets soortgelijks. Toen is er gevraagd aan de 
afdelingen om de  naar DWARS Gelderland. Dan ben je er 
eerder bij. Wat er wordt besproken is niet altijd relevant dus je hoeft niet overal bij 
te zijn, maar nu zijn we dus hiervoor te laat omdat de begroting al behandeld is 
door de AAV van GL Nijmegen. 
 
Voordat we doorgaan naar volgende punt is er vijf minuten pauze zodat Brian 
stemmen kan klaarzetten. Voor de schorsing vraagt Brian of er mensen zijn die 



elders hebben gestemd. Oscar, maar die is ook geen lid. De lijst van Brian klopt en 
over 5 minuten wordt de AAV hervat. 
 
6. Moties en amendementen + stemmen op nieuwe bestuursleden. 
Om 15:50 heropent Sander de vergadering. 
Brian: Stemgerechtigden krijgen zo een link. Je kan stemmen voor voorzitter, 
algemeen bestuursleden (één of twee), amendement en een motie. De motie en het 
amendement staan in het systeem als een kandidaat, maar je stemt dus gewoon 
voor of tegen. 
Sander: Moties en amendementen zijn geen personen dus hoeft er niet anoniem 
voor worden gestemd. Als het ingewikkeld is om dit online te doen kan dit alsnog 
per acclamatie. Als mensen problemen hebben met stemmen kan dat in de chat 
worden gezet. 
Brian vraagt of de motie en het amendement niet eerst moeten worden toegelicht. 
Sander: Ja, dus dat doen we dan nu eerst. 
 
Het enige amendement is van Niek. Het behoeft volgens Niek geen toelichting en 
spreekt voor zich. 
Er zijn geen vragen over het amendement. 
 
De enige motie is van het bestuur. Véronique geeft een korte toelichting. Het 
bestuur hoorde dat de Whatsapp-lijst nu niet heel inclusief was dus heeft het deze 
motie ingediend. Sander zegt dat de motie nu de AAV vraagt om een mening te 
geven, maar vraagt zich af wat voor handeling/discusie hieraan is verbonden. 
Mathijs: Het is in ieder geval een mededeling dat wij het verstandiger vinden om 
een persoonlijk bericht te sturen of je in de groepsapp wil en of je je later kort wil 
voorstellen. 
Sander stelt voor om de motie eruit te halen. Het bestuur gaat vervolgens een motie 
opstellen in lijn met wat het bestuur wil gaan doen. Daar wordt dan per acclamatie 
over gestemd. Volgens Brian is dit technisch mogelijk. De AAV is akkoord met het 
voorstel. Bestuur gaat via de chat een nieuwe motie indienen. Motie 1 is dus 
geschrapt. 
 
Om 15:58 worden de stemmingsmails verstuurd. Eerst wordt per acclamatie 
gestemd over hoeveel algemeen bestuursleden er in worden gestemd. 
Sander vraagt of er bezwaar is om twee algemeen bestuursleden in plaats van één in 
te stemmen. Hier is geen bezwaar tegen. 
 
Ondertussen vraagt Sander of de nieuwe motie klaar is. Deze wordt gedeeld in de 
chat. De nieuwe tekst is: 
'constaterende dat er klachten zijn ontvangen over de huidige vorm van 
introductielijst 
overwegende dat niemand zich buiten zou moeten voelen gesloten 
wordt het bestuur opgedragen in de toekomst enkel nog de bestuursleden aan 
nieuwe leden voor te stellen en de gedragscode te delen, in plaats van de huidige 
lijst.' 
 



Oscar stelt een kleine tekstuele wijziging voor die wordt overgenomen door het 
bestuur. De nieuwe tekst wordt: 
constaterende dat er klachten zijn ontvangen over de huidige vorm van 
introductielijst 
overwegende dat niemand zich buitengesloten zou moeten voelen 
wordt het bestuur opgedragen in de toekomst enkel nog de bestuursleden aan 
nieuwe leden voor te stellen en de gedragscode te delen, in plaats van de huidige 
lijst.  
 
Er wordt gestemd over de nieuwe motie: Patrick, Mathijs, Veronique, Tyra, Sal, Hajo, 
Jay, Olga, Rik, Niek, Lauren, Sander, Marijn en Joost zijn allemaal voor. Er zijn geen 
stemmen tegen. De motie is dus aangenomen. 
 
Sander ontvangt een appje van Brian dat er om 16:05 een extra mail komt. Als het 
stemmen niet via de mail kan is het de vraag hoe we dit alsnog anoniem kunnen 
doen. 
 
De mails zijn nog niet binnen. Er wordt even gepauzeerd terwijl er naar een 
oplossing wordt gezocht. Sander vraagt de aanwezigen om in de gaten te houden 
wanneer we weer verder gaan. 
 
Sander zegt dat er weinig anders op lijkt te zitten dan de stemming uit te stellen. 
Brian probeert Inkesta nog te bereiken. Joost stelt voor om de mailinglijst die nu is 
aangemaakt aan te houden en de stemming uit te stellen. Mensen zullen dan wat 
langer de tijd hebben om te stemmen na het ontvangen van de link. De stemming 
wordt uitgesteld met excuses aan de kandidaten. Brian en Mathijs houden contact 
en gaan proberen om de mail vandaag nog naar de leden te sturen. Het besluit van 
de AAV kan dan in de nieuwsbrief later bekend worden gemaakt. De AAV is het 
hiermee eens. 
 
7. Bekendmaking verkiezingsuitslag 
Dit wordt dus uitgesteld. 
 
8. Ruimte voor vragen 
Sander vraagt of er algemene vragen zijn. 
Tyra: Wanneer krijgen we de mail? 
Sander zegt dat dit zo snel mogelijk zal zijn en afhankelijk is van wanneer Inkesta het 
doet. Het zou ook pas maandag kunnen zijn. 
 
Oscar: Is het mogelijk om de uitslag van de stemming ook via Jitsi te doen? Of is 
dat onhandig? 
Het bestuur gaat hierover nadenken. 
 
Jay: Hij wist niet dat zijn stukje niet in reader kwam. Hij heeft nu wel een stukje, kan 
hij dat nog delen? 
Sander: Procedureel is dat niet de bedoeling. Men moet stemmen met de huidige 
informatie die op de AAV gedeeld is en die in de reader staat. Hij snapt dat Jay dit 
graag wil delen, maar helaas kan het niet. 



Mathijs zegt dat hij gister een berichtje van Jay had gekregen, maar dat donderdag 
de definitieve reader al aangemaakt was. 
Joost (verstaanbaar via Jitsi dit keer!): Hij stelt voor aan de rest van het bestuur om 
het uitsturen van de mail ook in de appgroepen te benoemen zodat niemand het 
mist. Ook wordt de uitslag in de aankondigingenapp gedeeld. Dat dit gedaan wordt 
is bij deze dus ook met de aanwezige leden van de AAV gedeeld. 
 
9. Rondvraag 
Mathijs heeft geen vraag. 
Midas heeft geen vraag. 
Partick heeft geen vraag. 
Veronique heeft geen vraag. 
Tyra heeft geen vraag. 
Sal heeft een vraag voor Marin, maar die is er niet. Ook heeft hij een andere vraag: 
Wie is nu het algemene bestuurslid voor de Veluwe of wordt dit één van de nieuw 
bestuursleden? 
Mathijs: Hier hebben we nog niet over overlegd, maar het zal één van de eerste 
dingen die we gaan bespreken zijn. 
Hajo heeft geen vraag. 
Brian heeft geen vraag. 
Jay heeft geen vraag. 
Olga heeft geen vraag. 
Joost heeft geen vraag. 
Lauren heeft geen vraag. 
Niek en AJ hebben geen vraag. 
Rik heeft geen vraag. 
Oscar heeft geen vraag. 
Marijn heeft geen vraag. 
Sander bedankt iedereen voor de vergadering en hoopt dat de nieuwe leden het 
ook leuk vonden ondanks de tegenwerking van de techniek. Hij wil graag nog even 
blijven hangen om een spelletje te doen. 
 
10. Sluit 
Om 16:17 wordt de AAV afgesloten. 


