
Notulen 13-06-2018 

Algemene afdelingsvergadering DWARS Groningen.  

Aanwezigen met stemrecht: Anke, Siebren, Sybren, Rienk, Remi, Teun, Harm, Diana, 
Eva, Robert, Sana, Bram, Jeroen, Matthijs, Danijel, Rob. 
Femke vanaf 22:44 (vanaf verkiezing nieuw bestuur) 

Aanwezigen zonder stemrecht: Robert, Rosanne, Aafke 

Opening: 20:20 

Agenda wijziging: moties staat in de agenda voor puntje bestuurswisseling. Is het goed als 
we dit omwisselen? Per acclamatie aangenomen. 

Opening met DWARS lied (20:26) 

Anke voert het woord 

2. Mededelingen 

Graag de wc doortrekken als je naar de wc gaat. Anke licht toe. 

3. Ingekomen stukken 

`- Er is een protest tegen de luchtvaartgroei. Ook in Eelde (waar we een vliegveld 
hebben). 

- Op de KEI-week gaan we op de infomarkt staan (13 augustus). Landelijk biedt training 
aan om assertiever te worden. Oproep aan leden om erbij aanwezig te zijn. 

4. Notulen AAV 21 december 2017 

- Geen op- of aanmerkingen 

5. Verantwoording bestuur 

- Ledenaantal is gegroeid. Hopelijk halen we volgend jaar 300 leden.  
- We hebben heel veel commissies  
- We eten bijna volledig veganistisch als organisatie. 
- We hebben het Fair Trade label gekregen. Als lid van de kookcommissie weet Sybren dit 
niet. Dit moet dus duidelijker gecommuniceerd worden voortaan met de kookcommissie.  
- we hebben tegen de sleepwet actiegevoerd.  
- Nieuwe samenwerkingen met andere organisaties aangegaan. 
- Persberichten: Proefboringen Schiermonnikoog, Veiling Amnesty International, 
Veganistisch DWARS 

Activiteiten: 
- Teun: waar zijn de ledenavonden gebleven?  
- Anke: we hebben geëxperimenteerd met nieuwe namen (borrel etc.), omdat nieuwe 
potentiële leden misschien niet naar een ledenavond willen komen omdat ze nog geen lid 
zijn.  
- Uitleg veiling. Lieke legt uit dat het een succesvolle activiteit was. 
- DWARS is veganistisch geworden. Maar niet helemaal (Anke)  
- Matthijs heeft het eerste Groningse DWARS – JOVD debat georganiseerd, waar een 
DWARSer heeft gewonnen. Matthijs hoopt dat het volgende bestuur dit doorzet.  

6. Verantwoording Anke 



Anke vond het moeilijk om DWARS achter te laten omdat ze naar Amerika ging. Anke vond 
het fijn om zich veel voor DWARS in te zetten. Anke heeft veel geleerd over samenwerken 
en intermenselijk contact. Het functioneren in bestuur is een persoonlijke stijl. Anke is af 
en toe wat conflictmijdend geweest. 

Lieke  

Rob vond het best wel spannend om bestuur de gaan doen. Hij heeft niet zoveel energie, 
maar hij is het toch aangegaan. Hij bleef ook bij studentenvereniging en bleef zijn werk 
doen. Het was moeilijk om het te combineren met DWARS. Hij bleef echter alleen 
penningmeesterstaken doen. Hij bleef tegen overspannenheid aanzitten. Hij heeft eerder 
aangeven drie weken afwezig te zijn. Communicatie met de rest van het bestuur ging niet 
zo goed. Op dat moment kwam ook de ledendagcrisis (schade met busjes). Rob was op dat 
moment niet in staat om zich te bemoeien hiermee.  
Het contact met het busverhuurbedrijf was vreemd en onbetrouwbaar. Landelijk heeft 
voorgesteld de helft van de schade te betalen. En we hebben aan het eerste schadebedrag 
vastgehouden. De verwachting is dat het is opgelost, en dat Remi er als penningmeester 
geen last meer van krijgt. 

Siebren geeft aan dat Rob het goed heeft gedaan als penningmeester wat betreft de 
begroting. 

Remi vraagt of Rob goed terugkijkt naar het bestuursjaar. Rob vindt van wel. 

Anke merkt dat Rob zich een stuk beter voelt.  

Danijel bedankt alle commissieleden voor hun inzet. Sybren, Harm en Eva hebben 
kookcommissie gedaan. Het is altijd leuk dat er mensen zijn die zich bereid stellen om 
lekker te gaan koken. We vinden het gezellig en we willen dat platform bieden. Eva, 
Diedert en Minke hebben activiteiten georganiseerd voor de GWS. Hoogtepunt was lezing 
van factievoorzitter Benni. Internationale commissie: Danijel had zich voorgenomen om 
meer diversiteit te creëren bij DWARS. Dit is gedeeltelijk gelukt door de internationale 
commissie op te zetten. Het was een heel divers groepje. De activiteit die ze hebben 
georganiseerd was ontzettend succesvol. Internationals weten nu wat DWARS is. Hopelijk 
zet dat zich voort. De Redactie is vanaf de grond weer opgebouwd. Er komt een e-magazin 
uit in de loop van juli met leuke artikelen die worden gedeeld met leden van DWARS 
Groningen. Drenthecommissie was wat moeizamer. We hebben een klein begin gemaakt om 
Drenten warm te maken voor politiek. Er is ondertussen een appgroep voor Drentse leden.  
Danijel kwam als een “nobody” binnen bij DWARS. Hij zocht als links persoon wat hij kon 
doen, als volledig onbekende. Hij is heel blij dat hij de kans heeft gekregen om bestuur te 
mogen doen. Hij is blij dat hij zich onder allemaal linkse mensen kon bevinden. Hij vond 
het ook leuk om allemaal 

Siebren vraagt of de Redactie weer loopt. Danijel bevestigt dit. Het is de bedoeling dat er 
4x per jaar een elektronisch boekje wordt uitgebracht. Halverwege juni komt er dus een 
blad.  

Sybren vraagt of hij een keer kan koken op een andere dag dan een woensdag. Anke stelt 
voor aan Sybren of hier een motie over in te dienen 

Matthijs  is algemeen bestuurslid geweest. Hij heeft vooral ondersteund. Hij is met het 
idee gekomen voor Duurzaam Denken en heeft het DWARS-JOVD debat georganiseerd. 
Duurzaam Denken is er verder niet meer van gekomen. Teun vraagt waarop het stuk is 
gelopen. Matthijs geeft aan dat hij de enige die initiatief heeft getoond. De andere PJO’s 
toonden geen initiatief. Anke geeft aan dat het waarschijnlijk aan de nog kleine Pink en 
Perspectief komt. 
Matthijs bedankt iedereen voor de medewerking bij de Sleepwetcampagne aan de leden. 



Matthijs zegt dat hij af en toe wat te chaotisch was met zijn studie. Hij heeft geprobeerd 
zelf initiatief te tonen, en dat is wel gelukt. 

Jeroen vertelt over zijn interim-bestuurslidschap. Jeroen had het doel om met fietstunnel 
bezig te houden. Is er niet van gekomen. Jeroen is veel bezig geweest met 
crisismanagement (ledendagcrisis en interne spanningen).  
Teun vraagt wiens idee het was om bij de ledendag zoveel diesel te verbruiken (boot, 
busjes). Jeroen licht toe dat we een natuurgebied wilde bezoeken, en duurzaamheid en 
natuur wilden benadrukken binnen deze activiteit. Er is CO2 uitgestoten, maar we vonden 
het doel gerechtvaardigd.  

Financieel jaarverslag(Rob). 

Eerste activiteiten is er geld gevraagd voor ledenavonden. We zijn daarmee gestopt omdat 
het meer opleverde dan het koste.  
We hebben geen sprekers gehad die kosten vroegen. 
Overige uitgaven zijn sterretjes nieuwjaarsborrel en voor de veiling. 
Links Lullen kosten klopt niet helemaal, want we vragen subsidie aan bij het GPJK. We  
Ledendag heeft enorm veel gekost vanwege schade aan het busje  
Ledenweekend was klein, weinig mensen. Het was samen met DWARS Friesland (die niet 
zijn gekomen).  
GWS heeft minder uitgegeven dan ingepland.  
KEI-week en promotie: vooral geld voor Facebookpromotie. Wel jammer dat we dit doen, 
maar het zorgt wel voor reclame voor DWARS. 
Drenthecommissie loopt nog niet echt, dus ze hebben nog geen kosten gemaakt. 
Internationale commissie heeft 1 activiteit georganiseerd, weinig kosten gemaakt. 
Ontwikkelingssamenwerking: veiling voor Amnesty valt hieronder. 
Afdelingsfeestje: nog geen kosten. Moet nog georganiseerd worden. 
Anke vraagt hoe het met de reiskosten zit van de spreker van Links Lullen die reiskosten 
vroeg. Rob geeft aan dat het op de begroting staat bij Links Lullen. 
Remi vraagt hoe het komt dat we kosten hebben gemaakt voor het ledenweekend. Rob 
zegt dat het komt doordat er minder leden waren bij het ledenweekend (per persoon 
wordt het duurder). Siebren vult aan dat de GAC niet goed wist of het door moest gaan. 
Als het niet door was gegaan, hadden we alsnog kosten moeten maken (want 
accommodatie was al betaald). 

Jeroen conclusie: we kunnen meer geld uitgeven. Ook vooral voor de campagne. 

6. Verantwoording kascommissie (Sybren) 

Er zijn enkele tegenvallers geweest: DWARS Landelijk heeft minder geld gegeven aan 
DWARS Groningen dan we hadden voorzien. De tweede was het extra geld van de 
Ledendag. Sybren roept de penningmeester op om de huidigen begroting hierop aan te 
passen. Enkele posten zijn bijna volledig nog niet gebruikt. Sybren denkt dat het goed is 
om naar de begroting te kijken. Sybren stelt voor dat er voortaan beter wordt gescreend 
op busverhuurbedrijven.  
Er zijn ballonnen en wat vuurwerk en wat zuivel en wat busjes (verhuurd) verkocht, dus 
wat betreft duurzaamheid is het niet heel erg. DWARS Groningen heeft een eigen rekening 
nu.  
Sybren raadt aan dat de begroting gedeeld wordt met alle leden. Dit wordt aangeraden 
aan het nieuwe bestuur (misschien om een nieuwe AAV uit te schrijven in september 
bijvoorbeeld).  

7. Instellen stemtelcommissie 

Robert & Robert worden per acclamatie als stemtelcommissie aangesteld. Teun is backup 
voor als Robert weg moet.  



8. Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement. 

Wijzigingsvoorstel 1 (Jeroen). Deze is teruggetrokken na uitleg van Aafke.  

Wijzigingsvoorstel 2 (Jeroen).  Anke voegt toe dat het vooral is om 
belangenverstrengeling te voorkomen (als je als bestuur ook 

Sybren wil amendement indienen om “het vinden van” te veranderen in “adviseert de AAV 
over de” te veranderen. Jeroen is het hiermee eens en verandert dit.  

Sybren wil toevoegen dat kandidatencommissie dat de kandidatencommissie de 
vertrouwelijkheid van kandidaten waarborgt. Jeroen is het hiermee eens.  

Rob wil graag weten wat de kandidaatsbestuursleden hiervan vinden. Remi vond 
überhaupt de term sollicitatiegesprek vreemd. Hij vond het meer een informatiegesprek. 
Remi weet niet of het nodig is bij een afdeling (in tegenstelling tot landelijk). Aafke geeft 
een toelichting: belangenbestrengeling hoort er inderdaad niet te zijn. Vooral als er 
mensen in het bestuur door willen gaan. Daarom moet er een Kcie ingesteld worden. 
Sybren stelt voor dat de Kcie een niet te pittig gesprek zal voeren met kandidaten 

We gaan stemmen over het wijzigingsvoorstel dat in de dia staat (niet in de dagkrant). Met 
puntje L toegevoegd en inclusief het amendement van Sybren met de verandering van “het 
vinden van” in “het adviseren van”. 

Wijzigingsvoorstel 2 door alle 17 stemgerechtigden aangenomen.  

Wijzigingsvoorstel 3 

Is wat veranderd ten opzicht van de dagkrant. “en de kascommissie” is toegevoegd. Anke 
geeft aan dat “benoemt” met een “d” moet. Jeroen neemt dit over.  

Wijzigingsvoorstel 3 door alle 15 stemgerechtigden aangenomen. 1 D66, 1 tegen.  

9.  Pauze  

10. Verkiezing bestuur 

- Danijel stelt zich kandidaat als voorzitter. Danijel denkt dat hij klaar is aan meer 
verantwoordelijkheid. Hij wil een nieuw tintje geven aan DWARS. Meer aandacht geven aan 
diversiteit. Meer met campagne bezig gaan. Veel DWARSers daarbij betrekken en veel 
DWARSers in de raad krijgen. Danijel wil Links Lullen en Duurzaam Denken succesvol laten 
terugkeren. Danijel wil ook meer aandacht geven aan ledenbinden.  

Siebren vraagt of Danijel iets aan zijn kledingstijl wil doen. Hij vraagt hoe hij zijn 
bestuursfoto gaat doen, of dat hij er normaal gaat uitzien (zonder stropdas). - er wordt 
gelachen-. Danijel laat iedereen vrij zich te kleden als hij/zij wil. Ruimte laten voor 
diversiteit in kledingstijl.  
Jeroen complimenteert Danijel juist op zijn stropdas. Jeroen hoopt dat de rest van het 
bestuur dit volgt. Hij vraagt Danijel waar hij de stropdas heeft gekocht. Rob spreekt zijn 
zijn treurnis uit. Hij vindt het jammer dat hij zijn speech niet is begonnen met “De Haan”. 
Danijel licht de Schiermonnikoogse traditie met de haan toe. Niels vraagt hoe Danijel 
Links Lullen of Duurzaam Denken weer impuls wil geven. Danijel wil er op toezien dat er 
werk van gemaakt wordt, omdat je toch in aanraking komt met mensen die bijna hetzelfde 
denken. Het roept discussie op over de praktische oplossingen van een probleem: 
verschillende perspectieven. Danijel wil gaan samenwerken met internationale 
studentenverenigingen. Conclusie: Danijel wil vooral samenwerkingen versterken en 
voortzetten.  



- Bram wil graag secretaris worden. Studeert geschiedenis. Hij schrijft heel veel. Bram wil 
bereiken: DWARS persoonlijker maken. Leden in het zonnetje zetten. Focussen op 
communicatie. Hij wil transparant zijn tegenover de leden. Hij wil dat DWARS erg inclusief 
blijft, en meer focussen op Engelse communicatie. 
Teun zegt dat Bram erg heftig is over militairen. Deze opmerking is ingetrokken omdat het 
om een andere Bram zou gaan. 
Siebren wil groen en progressief geluid laten horen. Maar wil hij zich ook focussen op 
campagne? Bram geeft aan dat de campagne door een ander kandidaatsbestuurslid 
waarschijnlijk gebeurt.  
Niels vraagt of Bram 2 versies nieuwsbrief wil blijven maken. Ja + internationale 
nieuwsbrief 

Jeroen wil weten waarom Bram geen stropdas draagt. --- Borat Tango String 

Rob vraagt wat Brams lievelingskarakter uit zijn favoriete boek is. Bram geeft aan dat hij 
nog nooit een boek heeft gelezen. Er wordt gelachen. 

- Remi is vanaf maart 2017 lid van DWARS. Remi is de enige zonder visie in zijn stukje. 
Remi is tegen het idee van een beweging. Hij ziet het als een vereniging met dezelfde 
politieke ideeën. Teun vraagt wat hij gaat doen met zijn studie. Remi zegt dat hij deze 
gaat voortzetten. Sybren vraagt of hij zijn begrotingen gaat aanpassen op het feit dat we 
veel geld overhebben. Komt er een post gratis bier? Remi spreekt zijn twijfels aan. Hij 
zegt dat het bestuur hierover gaat. 

Rob vraagt of Remi zijn vriendin mee gaat nemen naar DWARS en of hij haar lid gaat 
maken. Remi zegt dat zijn vriendin een andere politieke kleur is.  

Anke vraagt wat Remi van cultuurbeleid vindt. Remi vindt het belangrijk dat er op zich 
cultuur is. 

- Diana is 25 jaar. Is in Zimbabwe opgegroeid, woont al een hele tijd in Groningen. 
Afgestudeerd als sociaal- en cultureel psycholoog. Onderzoek gedaan naar slachtoffers van 
aardbevingen in Groningen o.a. Ook met empowerment bezig in een stichting. Diana vond 
dit niet genoeg en wil graag politiek actief worden. Dit is vreemd voor haar, omdat politiek 
in Zimbabwe niet per se iets positiefs is. Diana had teveel passie om iets kleins te doen. 
Verandering gaat langzaam, maar ze wil echt iets doen. Sinds maart is Diana lid van 
DWARS. Het was voor haar duidelijk dat ze bij GroenLinks en DWARS wilde zijn. Ze wil 
graag meer leren over politiek hier. Ze voelde zich meteen op haar gemak bij DWARS. Als 
buitenlander voelt ze zich niet overal gelijk welkom, dus dat was echt iets bijzonders. 
Daarom wilde ze ook echt actief zijn.  

Teun vraagt of de functie waarvoor ze zich verkiesbaar stelt haar eerste keuze was. Diana 
denkt dat Intern Coördinator het beste bij haar past. 

Sybren vraagt wat de beste activiteit is om uit te voeren. Diana wil een activiteit over 
vluchtelingen en empowerment organiseren. 

Rob vraagt of Diana de Drenthecommissie wil veranderen in de Zimbabwecommissie. Diana 
kent veel mensen uit Zimbabwe. Diana vindt het een grappige, leuke vraag. 

Stemming  
Teun en Robert verzamelen de stembriefjes. Ze gaan alles tellen. 



Er zijn 17 geldig verklaarde stemmen. 17 stemmen voor Danijel als voorzitter. 15 stemmen 
voor Remi als Penningmeester. 1 Blanco, en 1 voor Eva Visser. Bram 17 stemmen als 
secretaris. 

Diana 17 stemmen als Intern coördinator 

1 Quin Hendricks. 3 voor Matthijs Bos. 1 voor Anke. 1 voor Donald Trump. 1 voor Erik 
Wiebes. 1 voor Matthijs Geil, 1 voor Femke Folkerts, 1 voor Jeroen Hut, 1 voor Teun Zijp, 1 
voor Robert Peeters. 4 Blanco 

Oude bestuur is uitgehamerd door Anke, Danijel hamert Anke uit en hamert nieuw 
bestuur in.  

- Pauze –  

Mededeling telcommissie. Er is een foutje gemaakt in de telling. Femke heeft nog een 
extra stem gekregen voor algemeen bestuurslid. De uitkomst is niet veranderd. Sybren zegt 
dat hij per ongeluk het lijstje heeft overgenomen op de slides, en dus een fout in de 
volgorde van de namen heeft gemaakt.  

Er wordt verdergegaan met de moties. Er gaat gediscussieerd worden over de moties die 
nog niet in de dagkrant staan.  

Moties 

- Motie 1 (Rob) ! licht “WE Energy Game toe”. De motie roept op om onderzoek te doen 
naar mogelijkheden om dit spel bij landelijk vergoed te krijgen. Unaniem aangenomen.  

- Motie 2 (Jeroen) ! Sybren vraagt of BovenDWARS een plek krijgt in het 
Afdelingsreglement met hoofdredacteur. Het roept op om een wijzigingsvoorstel in te 
dienen. Meerderheid stemt voor. Aangenomen. 

- Motie 3 (Sybren) ! Sybren roept het bestuur op om een overzicht van aangenomen 
moties te verstrekken. Unaniem aangenomen. 

- Motie 4 (Sybren) ! Sybren wil dat een overzicht van alle notulen beschikbaar komt van 
alle leden. Meerderheid stemt voor. Aangenomen. 

- Motie 5 (Rob) ! Rob wil dat de traditie met de haan op Schiermonnikoog wordt 
afgeschaft en wil dat we er actiegevoerd wordt tegen deze traditie. Teun zegt tegen te 
zijn, want we zijn geen partij van de dieren. Femke zegt dat alle pluimveedieren gelijk 
zijn, dus moeten we tegen alle vormen van dierenmishandeling zijn. Rob zegt dat hij een 
dergelijke actie (per kip) wil organiseren. Siebren brengt een praktisch bezwaar in: Waar 
eet je elke week dan? (Rob eet elke week bij KFC. Eet wel stukken minder daar sinds hij 
vegetariër is geworden). Meerderheid stemt tegen. Motie niet aangenomen.  

- Motie 6 (Sana) ! Sana wil in de drie maanden een feestje van DWARS Groningen. Teun 
vraagt of hier budget voor vrij komt, en komt er een kader voor waar het uitgegeven moet 
worden? Dit is aan het bestuur. Jeroen stelt namens de GAC dat de GAC hier voor is. 
Unaniem aangenomen. 

- Motie 7 (Teun) ! Het huidige pand is niet geschikt voor koken. Teun wil graag dat er 
duidelijkheid is over ledenavonden (in duidelijke term). Teun mist ledenavonden, en 
realiseerde zich niet dat de borrels ledenavonden waren. Niels denkt dat het belangrijk is 
dat het ledenavond blijft heten, en duidelijk blijft het concept ledenavond blijft bestaan. 
Meerderheid stemt voor de motie. Aangenomen. 



- Motie 8 (Jeroen) ! Toelichting: Pizza’s eet je niet met fruit. Siebren verdedigt pizza’s 
met banaan. Het is lekker. Niels vindt pizza met banaan geschift. Hij wil wel als DWARS de 
ruimte bieden om geschifte ideeën te hebben. Femke wil niet dat onze 
vertegenwoordigers deze geschifte daden uitvoeren. Meerderheid stemt tegen de motie. 
Niet aangenomen. 

- Robert gaat weg. Rob neemt stemtelcommissiefunctie over van Robert. -  

- Motie 9 (Bram) --> Meerderheid stemt tegen de motie. Niet aangenomen. 

- Motie 10: Rob licht toe dat er te weinig aandacht voor cultuur is. Jeroen vraagt wat 
politiek is aan cultuur. Niels en Lieke geven voorbeelden (kunst en collectieve actie). 
Amendement van Sybren: “+ en voetbal”. Het amendement wordt niet aangenomen. 

- Pauze -  (20:40) bestuursfoto’s worden gemaakt met nieuw en oud bestuur.  

- Moties 11 (Sybren en Teun) ! Oproep Teun: “Ga toch fietsen”. Diesel is slecht voor het 
milieu. We hebben teveel diesel verbruikt bij de ledendag. Jeroen vindt dat we wel voor 
invalidemensen de mogelijkheid moeten geven om met busjes te reizen. Sybren zegt dat 
het om minder diesel verbruiken gaat. Niet volledig geen diesel meer. Meerderheid stemt 
voor de motie. Aangenomen. 

- Motie 12 (Sybren). Meerderheid stemt voor de motie. Aangenomen. 

- Motie 13 (Jeroen gemachtigd door Harm om dit toe te lichten). ! Anke heeft 
aangegeven dat nieuwe pannen van GroenLinks het dan van onze financiële gift van 
GroenLinks afgaat. Eva geeft aan dat er voornamelijk snijplankjes nodig zijn. Meerderheid 
stemt voor de motie. Aangenomen. 

- Motie 14 (Bram) ! Sybren vindt dat de Nederlandse AR altijd geldig is, en dat de 
vertaling puur als vertaling dient. Bram zou dit wel op zich willen nemen. Meerderheid 
stemt voor de motie. Aangenomen. 

- Motie 15 (Jeroen) ! Rob wil een amendement indienen om het niet meer “uitsluitend” 
veganistisch te koken. Femke vindt dat veganistisch eten het meest inclusief. Ze stelt voor 
dat we het niet overal hoeven te zeggen dat het veganistisch is. Marketing technisch is het 
idee: er blijft veganistsich gegeten worden, maar het wordt niet meer zo sterk 
uitgedragen. Femke, amendement: vraagt het bestuur altijd veganistisch te eten, maar 
dat niet als zodanig te benoemen. Niels is het met Femke eens (marketing technisch). 
Jeroen trekt de motie in want het schept onduidelijkheid. 

- Motie 16 (Jeroen) ! Bram vindt het zonde om veel budget te geven aan de 
waterschapsverkiezingen, want er zijn veel meer verkiezingen. Sybren vindt dat de 
jongerenpartijen van waterschappen zelf verkiezingen moeten voeren. Jeroen zegt dat we 
het als DWARS wel moeten versterken. Femke zegt dat er al een heleboel verkiezingen 
aankomen. Jeroen verandert de motie in “weinig tot geen aandacht”. Niels vindt de 
waterschappen een overbodig bestuursorgaan en is tegen. Meerderheid stemt tegen de 
motie. Niet aangenomen. 

- Motie 17 (Jeroen) ! We hebben weinig inzicht in onze geschiedenis. Dit moet meer 
gedigitaliseerd worden en een leuk plekje te geven (alle stukjes die in oude mapjes staat 
op het pand). Sybren roept het bestuur op om een werkgroep op te richten en te zorgen 
dat Jeroen Hut dit gaat doen. Jeroen neemt dit aan. Meerderheid stemt voor de motie. 
Aangenomen. 

- Motie 18 (Rob) ! Meerderheid stemt tegen de motie. Niet aangenomen. 



- Motie 19 (Jeroen) ! Remi zegt dat Jeroen oproept omdat het traditie is. Niels zegt dat 
het een traditie is die het waard is om over te nemen.  Sybren roept om een hoofdelijke 
stemming op. Geen meerderheid. Niet aangenomen. 

Motie wordt behandeld. 

- Motie 20 (Siebren en Lieke). Niels geeft aan dat “normaal doen” juist corporale taal is. 
Jeroen vindt dat iedereen zich moet kleden zoals hij of zij wil. Meerderheid stemt voor 
de motie. Aangenomen. 

Rondvraag 
Niels roept op om naar het heliumdebat te gaan. 
Femke roept op om naar de pubquiz van GroenLinks te gaan  
Anke roept op om 23 juni naar de demonstratie tegen luchtvaart te gaan. 
Sybren wens het nieuwe bestuur veel succes en bedankt het oud-bestuur  
Lieke roept leden op om vrijdag 15 juni naar de amendementenavond te komen. 
Lieke vraagt wie er al overgestapt is naar een duurzame bank. Wie nog overstapt krijgt 
veganistische brownies van Lieke. 

 
Afsluiting: 14-06-2018, 00:18 uur 


