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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. Stemming moties 

5. Uitleg kieslijst door Monique van GL GLD 

6. Verantwoordingen  

7. Financiële verantwoording & reactie  

8. Bekendmaking verkiezingsuitslag  

9. Ruimte voor vragen  

10. Rondvraag  

11. Sluit  

mailto:gelderland@dwars.org


Heb je vragen en/of hulp nodig? Stuur dan het bestuur een berichtje via 

gelderland@dwars.org  

Pagina 3 van 15 

 

1. Inloop  
- Datum: 05-11-2021 

- Tijd: 19.30 

- Dagvoorzitter: Joost Gerretschen 

- Dagnotulist: Lucas van der Heijden 

- Locatie: Zoom (online) 

- Stukken: AAV reader 

- Aanwezigen: 12 

 

 

2. Welkomstwoord en mededelingen 
Welkomst woord 

- Er begint een openingsrondje: 

o Joost begint, hij is de vorige voorzitter en de 

dagvoorzitter. 

o Lucas: Lucas is secretaris van GroenLinks Heumen, 

dit is zijn 2e Dwarsbijeenkomst. 

o Rens: Veluwe bestuurslid van twee jaar geleden, 

geboren in Apeldoorn, studeert in Roermond. 

o Monique: geen Dwarslid, op uitnodiging van Olga 

woont ze de vergadering bij. Voorzitter van 

GroenLinks Gelderland. 

o Emiel: nieuw lid, tweede keer dat hij meedoet aan 

dwars. Hij is 18 en loopt stage bij het CWZ in 

Nijmegen. 

- Joost verteld de basisregels, hij verzoekt iedereen zichzelf 

te muten totdat hij hen het woord geeft. Hij verzoekt 

iedereen om voordat hen het woord geeft. 

- Joost opent de vergadering, hij verzoekt Yvar om een lijst 

bij te houden van de aanwezigen voor het stemtool  

Mededelingen 

- Louisa is telefonisch aanwezig 

- Monique van GroenLinks Gelderland is aanwezig 

- Verder zijn er geen mededelingen 
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3. Verkiezing bestuursleden 
- Er is 1 kandidaat voor de vacature van penningmeester 

Verkiezing Penningmeester 

- Kandidaat 1: Pepijn, hij is algemeen bestuurslid en 

interim-penningmeester nadat de vorige (naam) is 

opgestapt. Hij heeft de smaak te pakken en wil daarom er 

mee doorgaan. 

Vragen aan kandidaten 1ste termijn 

- Kandidaat 1: Pepijn  

o Rens: wat zou jij nog kunnen toevoegen aan het 

bestuur, gelet op jouw kwaliteiten 

▪ Antwoord: Hij is nu nog iets terughoudender, 

om te voorkomen dat het teveel wordt. Als 

vervolg 

Vragen aan kandidaten 2de  termijn 

- Geen vragen in de tweede termijn 

Stemming 

- Door technische redenen is stemmen tijdens de AAV niet 

mogelijk. De aanwezige leden krijgen na de AAV de mail 

met de stemtool. De uitslag wordt later bekendgemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gelderland@dwars.org


Heb je vragen en/of hulp nodig? Stuur dan het bestuur een berichtje via 

gelderland@dwars.org  

Pagina 5 van 15 

 

4. Stemming Moties 
- Amendementen handvest: Joost stelt vast dat er geen 

amendementen zijn op het handvest. 

 

Beleidsplan 

- Amendementen beleidsplan: Joost stelt vast dat er geen 

amendementen zijn op het beleidsplan 

- Stemwijze: per acclamatie besloten dat stemming per 

acclamatie plaatsvindt. 

- Stemuitslag: Het plan wordt unaniem en onveranderd 

aangenomen. 

 

Moties 

- Eerst wordt de ingediende motie besproken, daarna is er 

ruimte voor leden om nog moties in te dienen. 

 

Motie 1: Campagne Commissie 

- Indieners: Logan Klein Velderman (hoofdindiener), Arthur 

Goverde, Femke Geuze, Louisa Tumiwa, Olga Nijhof, 

Pepijn van Leeuwen, Yvar te Velde, Marijn de Boer, Rick 

Bresters, Lauren Bekius, Roos Sinnige 

- Toelichting: Logan licht het voor, er is een leuke 

campagnewerkgroep. Deze wordt bekneld doordat het 

geen commissie is 

o Lucas: welke dingen kan je nu niet doen die je als 

commissie wel kan 

▪ Logan: het gaat om budget, als commissie heb 

je meer budget en is er meer ruimte voor 

activiteiten 

o Joost: Joost vraagt Pepijn om te bevestigen dat 

commissies meer bestedingsruimte hebben dan 

commissies 

▪ Pepijn: Pepijn dit niet zeker  

o Rens: Rens merkt op dat er al 3 commissies zijn en 

dat er 4e bij komt. Hij maakt zich zorgen dat de 

andere 3 daardoor minder actief worden. 
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▪ Logan: Logan is niet verantwoordelijk voor die 

andere, maar de werkgroep functioneert al 

eigenlijk als commissie zonder titel. Daardoor 

kunnen ze nog niet echt functioneren als 

commissie. 

• Olga reageert hier op: Olga vindt het een 

terechte vraag, ook omdat de andere 3 niet 

helemaal tot leven zijn gekomen. Maar ze 

kunnen wel naast elkaar bestaan en elkaar 

aanvullen. 

▪ Joost: Joost vraagt waarom er geen vacature is 

geplaatst voor de voorzitter en secretaris? En 

dan wat het nut is als de presidia pas na de 

gemeenteverkiezingen  

• Logan:  er is nog geen vacature omdat hen 

nog niet zeker wist of het een commissie 

zou worden, waardoor het anders verloren 

werk zou zijn. Maar als de motie wordt 

goedgekeurd kan er een nieuwe AAV op te 

stellen. 

- Stemming: Netter dan de vorige keer, vraagt de leden om 

toestemming om per acclamatie te stemmen. Eerst wie 

voor, dan wie zich afzijdig houdt, dan wie tegen is. 

o Stemwijze: per acclamatie besloten dat stemming 

per acclamatie plaatsvindt. 

- Stemming: 7 voor, 2 afzijdig, 0 tegen 

o De motie is aangenomen 

- Hierdoor volgt er dus een volgende AAV in de nabije 

toekomst 

 

Andere moties 

- Er zijn geen andere moties  
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5. Uitleg Kieslijst door Monique van GL GLD 
- Monique van GroenLinks Gelderland heeft op uitnodiging 

van Olga iets vertellen over de 

gemeenteraadsverkiezingen en samenwerking met Dwars. 
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6. Verantwoordingen  
- De bestuursleden leggen verantwoording af, daarna is er 

ruimte om vragen te stellen. 

- De uitgebreide verantwoordingen zijn te lezen in de 

reader. 

Algemeen bestuurslid en vicevoorzitter Louisa 

- Verantwoording: Louisa is telefonisch. Louisa probeert de 

rollen van bestuurslid en vicevoorzitter te scheiden, en 

vooral intern bezig te zijn. Ze was veel bezig met 

netwerken en activiteiten. Joost vraagt om tips en tops. 

Louisa vond het vooral top hoe het beleidsplan en de 

afdelingendag werden georganiseerd, tip is dat er nog 

geen aanmeldingen zijn voor de activiteitencommissie, zij 

gaat hier nog beter haar best voor doen. 

- Joost stelt vast dat er geen vragen zijn. 

Verantwoording Politiek Secretaris & Bestuurslid Arnhem 

– Femke Geuze 

- Verantwoording: Joost geeft Femke het woord. Femke 

heeft vooral het politieke werk gedaan, ze is ook 

bestuurslid regio Arnhem. Ze volgt daarbij de 

raadsvergaderingen, staat in contact met het bestuur en 

de fractie. Verder heeft zij meerdere activiteiten 

georganiseerd, bijvoorbeeld het woonprotest in Arnhem. 

Verder wil ze het tweede half jaar zich nog meer inzetten 

voor de opiniestukken. Femke is erg blij met de 

samenwerking binnen het bestuur en is tevreden met hoe 

het gaat. 

- Vragen 1ste termijn: 

o Rens: heb je er lol in? 

▪ Antwoord: Femke heeft er lol in, maar 

presenteren is niet haar ding. Maar ze vindt het 

heel erg leuk. Joost bevestigd dat de fractie 

Arnhem heel erg gezellig is. 

- Vragen 2de termijn: Geen vragen in de 2e termijn. 

 

Secretaris - Yvar te Velde 

mailto:gelderland@dwars.org


Heb je vragen en/of hulp nodig? Stuur dan het bestuur een berichtje via 

gelderland@dwars.org  

Pagina 9 van 15 

 

- Verantwoording: Joost geeft Yvar het woord. Hij heeft als 

secretaris vooral achter de schermen dingen gedaan. In 

het algemeen is dat goed gelukt, maar in de afgelopen 

weken ervaarde hij een dip in motivatie. Maar hij pakt dit 

weer op. Het is hem gelukt om de nieuwe leden die zich 

aanmelden goed te begeleiden en mee nemen bij het 

Dwars.  

- Vragen 1ste termijn: 

o Rens: heb je er lol in? 

▪ Antwoord: In het algemeen wel, de laatste tijd 

wel wat minder. Maar hij heeft vertrouwen in 

dat dit weer goedkomt. Het is geen 

belemmering maar het kan samenhangen met 

andere activiteiten waarmee hij het 

secretarisschap combineert. 

o Emiel: wat voor dingen doe je dan? 

▪ Antwoord: Yvar verteld dat hij de nieuwsbrief 

elke maand maakt, hij onderhoudt de site en 

zorgt voor contact met nieuwe leden, maakt 

notulen van de vergadering en beantwoordt de 

Dwarsmail. Joost benadrukt dat Emiel voor meer 

vragen terecht kan bij het bestuur. 

 

Voorzitter – Olga Nijhof 

- Verantwoording: Olga krijgt het woord. Olga licht haar 

verantwoording toe. Ze is erg trots en blij met het bestuur 

en hoe het functioneert. Het was in het begin even 

zoeken, maar het ging snel lekker lopen. Intern is er ook 

veel oog voor de onderlinge verhoudingen wat de 

samenwerking verbeterd. Specifiek heeft ze zich 

beziggehouden met het woonprotest in Nijmegen en 

Arnhem. De laatste weken is ze druk bezig met de 

samenwerking met andere PJO’s, wat vruchten afwerpt 

door onder andere een activiteit met de JS. 

- Vragen 1ste termijn: 

o Rens: inhoudelijk, Rens heeft gehoord dat andere JS 

en JOVD aanmeldingen zijn geweest om 

schoolbezoeken samen te doen, maar dit was op het 
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laatste moment gecanceld. Hij vraagt waarom dit 

was. 

▪ Antwoord: Olga is ook verrast door dit nieuws, 

Louisa is goed bezig met de 

activiteitencommissie, maar het kan zijn dat het 

in het moment was toen de 

activiteitencommissie niet functioneerde. Olga 

bedankt Rens voor deze tip. Rens biedt zich aan 

voor de (educo?), Olga accepteert dit en stuurt 

dit door naar (Louisa?). 

o Rens: heb je er nog zin in? 

▪ Antwoord: Olga heeft er nog steeds zin in, soms 

moeite om het te combineren met andere 

aspecten van haar leven. Maar haar zin is 

onverminderd en ze lost deze dingen goed met 

het bestuur op. Rens en Joost stemmen hiermee 

in. 

- Vragen 2de termijn: Geen vragen in de 2e termijn. 

 

Algemeen bestuurslid – Arthur Goverde 

- Verantwoording: Arthur heeft als algemeen bestuurslid 

geen portefeuille, maar is erg tevreden met wat hij heeft 

kunnen doen. Hij heeft genoten van de verschillende 

activiteiten die hij heeft bijgewoond of georganiseerd, 

zowel door als voor Dwars. Het contactleggen en een 

lokale tak oprichten in Wageningen verloopt moeizaam, 

maar hij gaat naar de aankomende ALV. 

- Vragen 1ste termijn: 

o Rens: vind je het nog leuk? 

▪ Antwoord: Arthur vindt het nog steeds heel 

leuk, en vindt het gevoel dat hij het verschil 

maakt heel fijn. Joost tipt om contact te leggen 

met de fractie, Arthur gaat hier mee verder (ook 

met tippen). 

- Vragen 2de termijn: Geen vragen in de 2e termijn. 
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Campagne & communicatie en Veluwe – Logan Klein 

Velderman 

- Verantwoording: Logan doet communicatie en campagne 

en de Veluwe. Hen maakt alle mooie facebook posts en 

video’s. Ver is hen hard bezig met contact leggen met de 

besturen in de regio Veluwe. Hen is heel trots en tevreden 

met de afdelingendag, de woonprotesten en andere 

activiteiten. Logan vindt het werk als bestuurslid erg leuk. 

- Vragen 1ste termijn: 

o Femke: wat is je favoriete kleur huisstijl? 

▪ Antwoord: Rood. Maar Joost werpt bruin op als 

tegenkandidaat. Femke is het eens met Logan 

en niet met Joost. 

- Vragen 2de termijn: Geen vragen in de 2e termijn. 

 

Algemeen bestuurslid en interim penningmeester – 

Pepijn van Leeuwen 

- Verantwoording: Pepijn is de laatste die verantwoording 

aflegt. Hij was eerst actief als algemeen bestuurslid, waar 

hij bezig was met activiteiten, contact met Dwars landelijk 

en opiniestukken. Toen werd hij interim-penningmeester, 

een lastige functie omdat hij geen training had. Ook krijgt 

hij binnenkort de Dwars Pinpas. Wat minder is, is dat door 

dit werk de proco is stil wezen liggen. Verder is er volgend 

jaar minder uit te geven omdat Dwars minder subsidie 

krijgt. Hij is hierover in contact met lokale afdelingen. 

- Vragen 1ste termijn: 

o Emiel: Waarom hebben we volgend jaar minder 

budget? 

▪ Antwoord: de subsidies voor jongeren partijen is 

gelinkt met Kamerzetels. Dat is omlaag gegaan, 

ook in lokaal verkiezingsjaar vereist meer 

uitgaven. 

- Vragen 2de termijn: Geen vragen in de 2e termijn. 
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7. Financiële verantwoording & reactie 
- Dit agendapunt is komen vervallen. 
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8. Bekendmaking verkiezingsuitslag 
Verkiezingsuitslag penningmeester 

- Door technische redenen is stemmen tijdens de AAV niet 

mogelijk. De aanwezige leden krijgen na de AAV de mail 

met de stemtool. De uitslag wordt later bekendgemaakt. 
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9. Ruimte voor vragen  
- Er is geen gebruik gemaakt van de ruimte om vragen te 

stellen 
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11. Sluit 
- De voorzitter bedankt de AAV voor de efficiëntie en sluit 

de vergadering. 
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