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1. Inloop 

 

Welkomstwoord door Olga. Bedankt dat er zoveel mensen zijn, 

Veronique is aanwezig als dagvoorzitter en Yvar als notulist. 

Veronique krijgt het woord.  



2. Welkomstwoord en mededelingen 

 

Veronique neemt de hier bovenstaande planning door. Ze is 

vorig jaar vicevoorzitter geweest bij DWARS Gelderland. 

Telefoons moeten uit of stil zijn zodat er geen storing is. Zorg 

er daarnaast voor dat er een goede sfeer is, je kan altijd het 

bestuur raadplegen als je jezelf niet veilig voelt, dan kan er wat 

aan gedaan worden.  

Bij het stemmen worden per functie de kandidaten voorgesteld 

worden en er wordt meteen over de functie gestemd. Je kan 

één van de namen per functie aangeven, maar je kan ook geen 

van de bovenstaande neerzetten. 

Joost is stemteller. Hij moet nog als dien zijnde verkozen 

worden. 

Niet lopen tijdens de stemming is trouwens ook fijn, om de rust 

te bewaren.  

Iedereen is het ermee eens dat Veronique dagvoorzitter is, ook 

dat Yvar notulist is en dat Joost stemtelcommissie is. 

Monique van Gerwen van GroenLinks Gelderland komt eerst 

een woordje doen. 

Monique spreekt: Het leek haar leuk om hierbij te zijn, heel 

Gelderland snakt ernaar om mee te kunnen doen met DWARS. 

Er is veel appcontact tussen Olga en Monique geweest en ook 

bij een borrel is er aanwezigheid geweest. GL Gelderland is 

druk bezig met de voorbereiding voor de Provinciale 

Statenverkiezing en ze hebben ook geholpen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. Het is fijn om te zien dat er zoveel 

aanwezigheid van DWARSers is bij GL Gelderland. Dat is ook de 

reden dat Monique het fijn vindt om hier aanwezig te zijn. Ze 

hoopt dat er een leuk bestuur verkozen wordt en dat het oude 

bestuur goed vaarwel gezegd wordt.  



3. Verantwoordingen 

Na deze mooie woorden van Monique gaan we door naar 

hopelijk nog meer mooie woorden. 

Vraag van Oscar: Ik heb de verantwoording niet in de reader 

gezien.  

Olga: nee klopt, ik heb hem hier uitgeprint bij me. 

Olga’s verantwoording: Last gehad om deze te schrijven, 

vandaar dat deze ook niet in de reader is verschenen. 

Begonnen met heidag te organiseren voor het bestuur om 

nieuwe energie in het bestuur te blazen. Vorig jaar heeft ze als 

algemeen bestuurslid gezeten, dus het leek haar leuk om toen 

voorzitter te worden in dit bestuur. Door de heidag zijn we 

hechter geworden. Wel een aantal tegenslagen: 

penningmeester was vroeg opgestapt, maar Pepijn heeft die rol 

goed overgenomen. Verder ook privé tegenslagen wat ook 

weerslag heeft gekend op het bestuur. Maar het bestuur heeft 

fantastisch gezorgd voor een goede taakherverdeling. Bestuur 

is goede steun naar elkaar geweest. Afdelingsdag kwam hierna, 

dit is een leuk succes geweest vooral omdat de maatregelen 

eraf waren waardoor het leuk was dat het eindelijk weer kon. 

Door de maatregelen die erna weer komen is het opzetten van 

de activiteitencommissie mislukt, de educatie commissie is wel 

erg goed gelukt door Louisa. Wel denkt Olga dat de acco goed 

opgepakt kan worden volgend jaar doordat wij al wel stappen 

hebben gemaakt. Extern contact met non-DWARS is vooral op 

het begin gebeurd, uiteindelijk wierp dat de vruchten af doordat 

er veel DWARSers de gemeenteraad in zijn gekomen. Tevens 

zijn er goede contacten opgebouwd die aan het nieuwe bestuur 

kunnen worden doorgegeven. Ze vindt het jammer dat het jaar 

over is, maar merkte wel dat het lastig was om haar 

voorzitterschap te combineren met haar werk als 

leidinggevende. Bestuur, vooral Louisa, heeft de taken goed 

overgenomen van haar. Ze merkt dat ze veel geleerd heeft.  

Oscar: Hoezo is de verantwoording niet eerder gepubliceerd 

aangezien er dan vragen konden zijn gesteld? 

Olga: Dit is inderdaad te laat gebeurd en dit was niet handig. 



Wel kan ze nog aanbieden dat de verantwoording nu aan Oscar 

wordt gegeven. 

Louisa’s verantwoording: De totstandkoming van de 

verantwoording was lastig aangezien er veel gedaan is. Het was 

dus lastig om alles te benoemen, zeker omdat niet alles van 

haar is maar ook van haar bestuur. Louisa is druk bezig 

geweest met de acco en de educo. Trots op de educo-leden dat 

ze zoveel neergezet hebben, en ook fijn dat de acco hopelijk na 

vandaag een nieuwe voorzitter is. Ze merkt dat ze veel op 

papier heeft dus heeft niet veel meer te vertellen. 

Yvars verantwoording: Heeft gemerkt dat hij een redelijke 

motivatiedip had maar wist wel dat hij altijd kon rekenen op 

medebestuursleden. Vindt dat hij te weinig bij activiteiten en 

campagne is geweest en dat spijt hem. Wel vindt hij dat hij zijn 

secretarisschap adequaat vervuld heeft.  

Joost: vond je het leuk? 

Job: ben je ergens trots op? 

Louisa: was het notuleren niet heel hectisch? 

Oscar: Ik merkte dat er niet was aangegeven voor sommigen 

waar en wanneer de overdracht was. 

Yvar: Ik vond het over het algemeen wel leuk en zou het ook 

een tweede keer hebben gedaan, maar één jaar is genoeg. 

Yvar: Ik ben er trots op dat ik gedurfd heb om iets meer de 

voorgrond op te treden, aangezien ik daar normaal niet zo van 

ben. 

Yvar: Notuleren was prima, alleen Louisa praat wat snel. 

Yvar: Over de locatie en datum van de overdracht ging ik niet. 

Pepijns verantwoording: Niet begonnen als penningmeester, 

dus dat was best wel een overgang. Dit was ook lastig omdat er 

heel lang geen pinpas was, dus eigenlijk kon er pas iets betaald 

worden vanaf januari. Dit was hierom vervelend aan het begin. 

Hierna is het wel goed gegaan. Tijdens de borrels liepen de 

kosten helaas wel een beetje door, maar dit wordt goed 

doorgegeven aan het volgende bestuur. Hij was ook voorzitter 

van de PolCo, maar dit ging minder goed vanwege weinig 

leden. Dus oproep aan de aanwezigen om bij de PolCo te gaan. 



De kasco heeft geen aanbeveling gestuurd over de begroting, 

ondanks poging van Pepijn dus dat vind hij vervelend. 

Bram: Er zijn een aantal posten waarbij de begroting een stuk 

hoger is dan wat er betaald is, hoe komt dit? 

Pepijn: Dit komt voornamelijk door de pinpas en door corona.  

Oscar: Kunnen we over dit soort dingen niet vragen over de 

financiële verantwoording? 

Veronique: ja dit klopt.  

Logans verantwoording: Veel geleerd en genoten van de 

campagne. Heeft wel een aantal dingen zonder aanwezigheid 

moeten volbrengen vanwege persoonlijke omstandigheden. 

 

Louisa: Wat wil je meegeven over de campagne? 

Logan: Ga goed uitzoeken hoe het werkt met reclames op 

Instagram. 

Femkes verantwoording: Vindt het heel eng om voor de groep 

te staan. Leuk jaar gehad en leuke dingen mogen organiseren. 

Heeft zich veel met activiteiten bemoeit en is daar trots op, ook 

trots op de samenwerking.  

Arthurs verantwoording: heeft algemeen bestuurslid gedaan 

afgelopen jaar. Zowel vloek als een zegen omdat hij niet heel 

veel hoeft te doen maar alles mag doen. Is trots op zijn inzet 

bij het woonprotest. Is bij veel activiteiten geweest en is daar 

ook trots op.   



4. Financiële verantwoording & Reactie 

Pepijn wordt naar voren geroepen voor de verantwoording. 

Sommige posten zijn niet volledig opgevuld aan geld voor de 

begroting. Dit is redelijk tactisch ook gedaan omdat het volgend 

bestuur dan ook nog een halfjaar heeft voor extra geld.  

 

Job: Ik mis een toelichting over waarom er terugstortingen en 

dergelijke dingen waren? 

Pepijn: Sommige dingen als bestuurskostenposten zijn hoger 

uitgevallen omdat dingen het vorig jaar niet betaald konden 

worden aangezien er geen pas was toen. Ook is er een 

terugstorting vanwege een EHBO-cursus. Deze was namelijk 

stopgezet vanwege corona, alleen niet het volledige bedrag is 

teruggestort.  

 

Job: wellicht een idee dat er een toelichting de volgende keer 

is? 

Pepijn: Ja dat is een idee, ook voor volgend jaar wordt dat 

meegegeven. 

 

Oscar: Is het mogelijk dat er een kasco-verslag gegeven wordt 

volgend jaar met terugwerkende kracht? 

Pepijn: Ja, dit wordt gedaan.  

Voorstel van Oscar en Joost om hierover te stemmen pas nadat 

er een kasco-verslag is. 

Pepijn: Ik weet niet of dit kan aangezien ik hierna bestuurslid af 

ben. 

Hier wordt op terug gekomen na de pauze.  

  



5. Stemming moties en amendementen 

Yvar ligt het enige amendement toe dat is ingediend. Het zijn 

voornamelijk niet-inhoudelijke wijzigingen over de leesbaarheid 

van het document. Er zijn een paar uitgelichte punten over wat 

veranderingen, voornamelijk een verandering over hetgeen het 

bestuur moet doen omtrent het beleidsplan en de toevoeging 

van een slotbepaling. 

 

Oscar: Ik vond het amendement erg slecht te lezen. 

Yvar: Dit is hoe ze wijzigingen voorstellen in de Tweede Kamer, 

ik heb de stijl daarvan exact nagemaakt, vanwege mijn studie. 

Jitske: In het oude artikel 1 staat er bij het laatste lid iets over 

wat er gebeurd bij strijdigheid met het afdelingshandvest, maar 

dit staat ook bij het nieuwe artikel 10. Welke geldt? 

Yvar: Dit klopt, dit is een fout van mij. Hetgeen in artikel 1 

staat is geldig en wordt naar artikel 10 verplaatst. 

  

Unaniem voor het amendement gestemd. 

 

15 minuten Pauze  



6 & 7 Verkiezing en stemming bestuursleden 

bestuur 2022-23 

Tweede helft AAV wordt hervat. 

 

Eerst voorzitterskandidaten waarover gestemd wordt via de 

briefjes die elk der aanwezigen heeft.  

Eerst is Job zijn sollicitatie: 

 

Ik ben Job, 21 jaar en stel mij kandidaat voor voorzitter. Heeft 

volgend jaar genoeg tijd aangezien zijn tentamens achter de 

rug zitten. Heeft veel motivatie en ideeën en heeft ervaring 

opgedaan aan eerder secretarisschap. Wil commissies die 

worden opgebouwd en banden die geschept zijn voortzetten. 

Denkt dat hij dit als voorzitter goed kan. Vindt een goede sfeer 

houden binnen het bestuur heel belangrijk, met ook leuke 

dingen voor het bestuur die georganiseerd worden.  

Naast politiek en geschiedenis vindt hij drummen erg leuk, dus 

wellicht dat er een DWARS-band opgericht wordt.  

 

Vragen:  

Joost: Wat is jouw droom activiteit binnen DWARS Gelderland? 

Louisa: Hoe zie jij het agenda maken voor de 

bestuursvergaderingen voor je? 

Job: Ultieme activiteit voor DWARS Gelderland is moeilijk te 

bedenken aangezien je veel kanten op kan. Een kroegentocht 

of citytrip door een stad waar we weinig zijn geweest in 

Gelderland is leuk, zodat men de steden daar beter kunnen 

leren kennen. Gaat ook om het betrekken van mensen die er 

niet vaak bij kunnen zijn. 

Job: Agenda’s worden gemaakt op basis van hetgeen er 

momenteel gebeurd en welke ideeën er zijn met behulp van de 

vice-voorzitter en secretaris. Het is ook fijn als de 

vergaderingen niet chaotisch zijn zodat de secretaris niet 

overwerkt raakt.  



Arthurs sollicitatie: Ik ben Arthur, 21 en studeer geschiedenis 

aan de Radboud. Heeft aankomend jaar weinig te doen dus 

heeft veel tijd en het is een goede en leuke manier om ervaring 

op te doen. Hij hoopt op een actiever DWARS Gelderland, met 

veel activiteiten die inhoudelijk informatiever zijn. Iets wat hij 

geleerd heeft aan afgelopen bestuursperiode is een goede 

samenwerking binnen het bestuur. Het is tevens belangrijk om 

in alle gedeelten van Gelderland jezelf te laten zien. 

Informatieve activiteiten door de provincie helpen hier goed bij. 

Hopelijk zijn er dan ook bij het einde van het jaar actieve 

commissies en kunnen we goed voorbereid de campagne in. 

Vragen: 

Joost: Wat is jouw droom activiteit binnen DWARS Gelderland? 

Pepijn: Je bent vorig jaar algemeen bestuurslid geweest en 

geeft aan dat je te weinig activiteiten hebt gedaan, hoe ga je 

dat nu wel doen? 

Oscar: Hoe ga je bewerkstelligen dat er actieve leden en volle 

commissies komen? 

Femke: Wat zijn je hobby’s? 

 

Arthur: Eerst de vraag van Joost. Ik wil graag inhoudelijke 

activiteiten zodat leden hun kennis kunnen uitbreiden. 

Bijvoorbeeld een activiteit in een natuurgebied of een 

symposium. 

Arthur: Dan de vraag van Pepijn. Dit komt voor een deel omdat 

ik afgelopen jaar druk was, dat gaat volgend jaar dan beter. 

Tevens is er volgend jaar een acco, waardoor het activiteiten 

plannen beter gaat. 

Arthur: Dan die van Oscar. Tijdens activiteiten blijkt activiteit. 

Als er meer activiteiten worden georganiseerd, kan je mensen 

laten zien hoe het gaat binnen DWARS Gelderland en wat er 

leuk aan commissies. 

Arthur: Dan Femkes vraag. Hobby’s zijn lezen (alleen niet zo 

snel vanwege dislexie), gamen, Dungeons en Dragons en zo nu 

en dan sporten. 



  

Pepijns vervolgvraag: Je wil meer inhoudelijke activiteiten, 

zoals de windmolen bezichtiging van het vorig jaar alleen deze 

was niet zo goed bezocht. Hoe ga je dan mensen trekken? 

 

Arthur: Als je veel dingen organiseert doe je ervaring op over 

wat mensen leuk vinden. Deze dingen die mensen wel leuk 

vinden kan je dan blijven doen. 

Oscar heeft nog een vraag aan Job: Hoe ga je bewerkstelligen 

dat er actieve leden en volle commissies komen? 

 

Job: Activiteiten en persoonlijke aandacht zijn belangrijk. 

Persoonlijke aandacht zorgt namelijk ervoor dat je mensen 

goed betrokken kan laten worden bij DWARS. Ook is 

persoonlijke aandacht nodig voor een duwtje in de rug.  

 

Stemming:  

Arthur: 10 stemmen voor Arthur.  

Job: 9 stemmen voor Job. 

Arthur is hierom verkozen als voorzitter.  

 

Secretarisfunctie: 

 

Wiki: Ik ben Wiki, 18 en net mijn laatste examen achter de rug. 

Ze gaat volgend jaar filosofie doen, en ondanks dat ik niet weet 

hoe druk ik het ga krijgen denk ik wel dat ik het kan 

combineren. Ze heeft bij de GSA een bestuursfunctie gehad 

waarbij we op scholen voorlichting over LGBTQI+ hebben 

gegeven. Ze is goed in orde houden en is vooraf al secretaris 

geweest. Ze wil graag een belangrijkere rol dan dat ze nu als 

bestuurder heeft. 

Louisa: Wat zou je willen bereiken met DWARS? 

Oscar: Wat is je favoriete scoutingactiviteit 

Wiki: Wat ik zou willen bereiken met DWARS: ik wil zorgen dat 

leden bij vergaderingen komen en ik wil beginnen dat ideeën 



van anderen goed naar voren komen. 

Wiki: wat Oscars vraag betreft, ik vindt pionieren heel leuk 

ondanks dat ik het nog niet heel goed kan.  

Stemming: 

Wiki: Unaniem verkozen. 

Wiki is nieuwe secretaris. 

 

Penningmeesterfunctie: 

Bram: Ik ben Bram, pas kort lid dus ken niet iedereen even 

goed. Woont in Wageningen en studeert daar. Wil zich graag 

inzetten in DWARS Gelderland, en wat actiever dan hiervoor. Is 

ook penningmeester bij scouting maar dat stelt niet bijzonder 

veel voor. Neemt graag verantwoordelijkheid en handelt graag 

snel dingen af. 

  

Pepijn: Als penningmeester moet je letten op begrotingsposten 

en je moet je hieraan houden. Het kan zijn dat mede 

bestuursleden teleurgesteld moeten worden. Hoe vindt je het 

aldus om nee te zeggen? 

Oscar: Hoe ga je ervoor zorgen dat de KasCo wel reageert? 

 

Bram: Nee zeggen ben ik vrij goed in, maar wil het wel 

democratisch houden. Er moeten beslissingen genomen worden 

en ik denk dat ik dat wel kan. 

Bram: Gaat ervan uit dat de nieuwe kasco reageert op mailtjes 

en dat er contact onderhouden wordt. 

 

Louisa: Wat zou je doen als er niet gereageerd wordt? 

 

Bram: Kwijting geven is dan lastig. Heeft daar niet een goed 

antwoord op behalve dat hij het gaat proberen dat er een 

antwoord kom.  

Stemming:  



Bram:  

18 stemmen voor 

1 stem ongeldig: er is ‘voor’ neergezet in plaats van de naam. 

Bram is verkozen tot penningmeester. 

Bestuurslid campagne en communicatie: 

Jitske: Ik ben Jitske, 22, en studeer wiskunde in Nijmegen. 

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen is ze actief en heeft ze 

veel geflyerd. Ze is daardoor erg enthousiast geworden en wil 

graag lekker campagne voeren bij de volgende verkiezingen. 

Het lijkt haar ook erg leuk om met Instagram bezig te zijn.  

 

Oscar: Hoe wil jij voor jongeren campagne voeren? En wat is je 

droomactiviteit? 

 

Jitske: Bij de gemeenteraadsverkiezingen was er contact bij de 

jongeren gezocht en waren er flyers gemaakt. Dit wilt zij ook 

gaan doen. Ook wil zij op instagram bezig voor het promoten. 

Jitske wil gezellige activiteiten met ook politieke discussies. 

Maar er moet wel wat te doen zijn ter afleiding, zoals 

midgetgolf of bowlen.  

Pepijn: In kleinere gemeenten wordt er niet gereageerd op 

DWARS Gelderland als zij jongeren promoten. Hoe ga je dat 

oplossen? 

Oscar: Hoe vind je het idee politiek bowlen? 

 

Jitske: het maakt het wel makkelijk dat er maar één lijst is, 

aangezien er slechts de provinciale verkiezingslijst is. 

Jitske: Politiek bowlen: VOOR. 

Stemming: 

Jitkse: unaniem verkozen. 

Algemeen bestuursleden. Er zijn drie kandidaten. Oscar, Thijme 

en Marijn. Job wil zich ook kandidaat stellen. Dit wordt per 

acclamatie toegestemd dat hij nog kandidaat mag zijn. 



Oscar: Ik doe even snel een praatje voor de afwezige Thijme, 

hij vindt het erg jammer dat hij er niet kan zijn maar komt er 

aan. 

Oscar: Voor mezelf: ik wil mbo’ers actiever krijgen bij de 

afdeling, vooral ook omdat ik zelf mbo ga doen volgend jaar. 

Ook wil Oscar een d&d-activiteit organiseren voor het bestuur. 

Droomactiviteit is een vegan etentje. Oscar heeft ook een 

prodemos bordspel, die DWARSers  

Pepijn: Je moet als bestuurder ook appgroepen beheren. Wat 

doe je als iemand in een whatsapp-groep uit de bocht vliegt? 

Dit met name omdat er zelf door jou net wat gezegd werd over 

de kasco wat ik niet respectvol vond. 

Oscar: Excuses daarvoor, ik bedoelde dit niet als een dig naar 

de kascommissie. De notulen zijn openbaar, dus hetgeen ik heb 

gezegd over de kascommissie wordt ook openbaar. Over de 

discussies: wil zich niet al te veel in discussies bemoeien, dus 

laat de discussies gaan en pakt geen kant.  

Joost: Punt van orde. Het is voor mij niet meer duidelijk hoe we 

gaan stemmen. 

Veronique: Stemmen wordt meteen gedaan na elk algemeen 

bestuurslid. 

Stemming: 

Oscar: 16 stemmen voor 

1 stem ongeldig 

1 stem is geen der kandidaten 

1 stem is blanco 

Oscar is verkozen. 

Marijn: ik ben 21 en ik kom uit Apeldoorn. Ik heb gemerkt dat 

vertrouwen in de politiek is gedaald, en wil dit vertrouwen 

opbouwen en jongeren betrekken bij de politiek. Marijn is actief 

geweest bij zijn studievereniging met promotie. Gaat 

milieukunde studeren in Den Bosch dus heeft hierdoor kennis 

voor het aankomende bestuursjaar. 

 

Pepijn: Wil je ook een rol in aankomende campagne, vanwege 



je promotierol in het verleden? 

 

Marijn: ik wil graag ideeën aanbrengen en de andere 

bestuursleden helpen. 

Stemming: 

Marijn:  

15 stemmen voor 

3 stemmen geen der kandidaten 

1 blanco stem 

Marijn is verkozen 

Job: Daar ben ik weer. Ik heb net gesolliciteerd voor voorzitter 

dus heb mijn drijfveren al getoond. Ondanks dat ik net de 

stemming heb verloren heb ik nog steeds ambitie en motivatie. 

Job wil nog steeds een leuke sfeer houden en kandidaten actief 

maken.  

 

Yvar: gaat het feit dat jij net verloren hebt van Arthur ervoor 

zorgen dat er spanning ontstaat tussen jou en Arthur? 

 

Job: nee, hier hebben Arthur en ik het van te voren ook al over 

gehad, dus dit komt goed. 

Stemming: 

Job: Unaniem verkozen. 

Thijme is er niet, dus we gaan op Thijme stemmen zonder 

Thijme.  

Stemming: 

Thijme:  

15 stemmen voor 

2 blanco 

2 geen der kandidaten. 

Vicevoorzitter: Oscar is kandidaat en Job wil zich kandidaat 

stellen. Dit mag per acclamatie. 

Oscar: Heeft ervaring als vicevoorzitter bij de zoekcommissie. 

Vond dit erg leuk om te doen en kan goed vergadering leiden.  



Job: Zoals hij net zei, de dingen die hij als voorzitter heeft 

gedaan wil hij ook doen als vicevoorzitter. Als Arthur wegvalt 

wil hij dit graag overnemen. Ook wil hij zich net als de 

voorzitter paraat stellen om naar buiten te reiken en te zorgen 

voor een goede sfeer en taakverdeling. 

Pepijn: Wat vind je ervan om voor mensen praten? 

Job: Ik vind dit leuk en ik vind het ook leuk om met mensen te 

praten. 

Stemming: 

Job: 16 voor 

Oscar: 3 voor 

Job is verkozen als vice-voorzitter.   



8. Aanstelling nieuwe KasCommissie 

Voorstel van Joost over hetgeen wat er gebeurd bij de nieuwe 

KasComissie. Er is geen werkende kascommissie nu. De nieuwe 

verkiezing van de kascommissie wordt naar volgende aav 

verplaatst, zodat de huidige commissie nu nog een verklaring 

over het financiële beleid kan geven en kwijting kan geven. 

Kandidaten van de kascommissie zijn momenteel allemaal 

huidig bestuur, alleen dat kan niet volgens het huishoudelijk 

reglement. Dus daarom dat er nu hoofdelijk gestemd wordt dat 

de kascommissie-verkiezing naar volgende aav wordt getild.  

 

Oscar: Kan dit in de notulen? 

Yvar: ja komt goed.  

Unaniem voor het voorstel gestemd.  



9. Instelling Activiteitencommissie (AcCo) en 

Educatiecommissie (EduCo) en diens voorzitters.  

Acco-voorzitter moet verkozen worden.  

Daan: Ik ben Daan, 20 jaar oud en studeer journalistiek in Ede. 

Daan wil voorzitter worden omdat het hem leuk lijkt en hij in 

een concertcommissie zit van waaruit hij activiteiten regelt. Dit 

doet hij ook bij zijn studievereniging.  

Oscar: Wat is jouw droomactiviteit? 

Louisa: Hoe ga je leden werven? 

Daan: Mijn droomactiviteit is wel dat het inhoudelijk is, met wat 

leuks aan een borrel achteraf.  

Daan: Ledenwerving is lastig, iedere organisatie vindt dit 

moeilijk. Doen door een berichtje in de groepsapps te sturen en 

bij borrels mensen aanspreken of ze bij de commissie willen. 

Job: Wat zou je totaal niet willen organiseren als activiteit? 

Daan: Ik heb gehoord dat mensen naar windmolens toegaan 

niet leuk vinden.  

Stemming:  

Daan: 18 stemmen voor 

1 stem blanco 

Daan is verkozen als voorzitter. 

Voor de educo zijn er geen voorzitterskandidaten. Niemand wil 

zich kandidaat stellen van de huidige aanwezigen.  

Voor de polco stelt Pepijn zich opnieuw kandidaat. Per 

acclamatie mag hij zichzelf kandidaat stellen. 

 

Pepijn: het is omdat ik weinig tijd had vorig jaar dat het wat 

minder is gegaan. Hij heeft nu echter wel tijd en is een van de 

weinige leden. Hij wil dus graag doorzetten en nu wel vaart 

zetten achter de polco. 

Job: Wat zijn jouw ideeën om een nieuwe wind erin te blazen? 

Joost: Waarom wil je doorgaan bij dezelfde commissie? 



Pepijn: Vooral wil ik aan het begin sturing geven en door fysiek 

te vergaderen met een borreltje het leuker maken.  

Pepijn: Ik wil doorgaan omdat ik het gevoel heb dat ik de polco 

niet af heb gemaakt.  

Stemming: 

Pepijn: Unaniem verkozen. 

 

Er moet nog een stemming zijn over voorzitter. Dit is omdat 

het met een meerderheid moet worden verkozen, en dat is de 

helft plus een, dit moet dus meer dan 10.5 zijn en er waren 

maar tien stemmen voor Arthur. Job heeft zich ondertussen 

terug getrokken als kandidaat, dus er is een nieuwe stemming 

voor slechts Arthur als voorzitter. 

Stemming: 

Arthur: Unaniem verkozen.  



10. Afscheid en dankwoord bestuur 

Olga en de zeven DWARSers  

 

Olga wordt naar voren geroepen.  

 

Wil graag het bestuur bedanken, ze had niet de voorzitter 

kunnen zijn zonder het bestuur. Louisa had een grote rol in het 

bestuur en ook met begeleiding van Olga. Het nieuwe bestuur 

kan altijd bij Olga terecht. 

 

  



11& 12. Vragen en Sluit 

Geen vragen, AAV sluit om 22:17. 

 

 

 


