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Notulen AAV 25 juni 2019 
Coehoornsingel 87, 19:00 - 23:00 uur 
 
Dagvoorzitter: Anke van Dijk 
Notulist: Wester Coenraads 
 
Aanwezigen met stemrecht: Elte, Robert, Bas, Harm, Jelle, Floris, Eva K, Andrea, Niek, Tanno, 
Anke, Wester, Bram, Remi, John, Sybren, Jeroen, Eva V, Matthijs, Femke, Sana, Jos, Arianne 
 
Aanwezigen zonder stemrecht: Janno 
 

Opening 
Bram opent de vergadering en kondigt aan dat Anke deze vergadering zal voorzitten. 
 

Vaststellen agenda 
Het bestuur stelt voor om een punt “verkiezen kascommissie” aan de agenda toe te voegen na 
Verantwoording Kascommissie, aangezien deze commissie deze AAV herkozen dient te 
worden. Dit voorstel wordt per acclamatie aangenomen. 
 

Vaststellen notulen AAV 19 december 2018 
De notulen van de AAV van 19 december 2018 worden per acclamatie aangenomen. 
 

Instellen stemtelcommissie 
Arianne en Niek worden per acclamatie ingesteld als stemtelcommissie. 
 

Financiële verantwoording en herbegroting 
Verantwoording kascommissie 
Sybren vertelt dat de kascommissie het afgelopen bestuursjaar twee verslagen heeft 
geschreven: één over het tweede halfjaar van 2018 en één over het eerste halfjaar van 2019. 
In 2018 waren er een paar boekhoudkundige puntjes, in 2019 was het perfect. In 2018 
hebben ze gezegd dat het handig is om te herbegroten, en ze hebben gezien dat dat zo 
gebeurd. Ze willen meegeven dat dit aan het einde van het jaar ook nog mogelijk is, voor 
duurzame investeringen als een megafoon — anders gaat geld terug naar landelijk. 
 
Hij vertelt dat van het terugbrengen van het aantal posten van de begroting ook al werk is 
gemaakt. Er stond bijvoorbeeld apart dat er reiskosten en cadeaus waren, terwijl het handiger 
is om dit één potje te maken. 
 
Ze hebben ook gecontroleerd dat de uitgaven veganistisch zijn. Dat is niet 100% gelukt maar 
de penningmeester heeft er duidelijk zijn best voor gedaan. 
 

Verkiezen kascommissie 
Anke kondigt aan dat nu de kascommissie gaat worden verkozen. Ze stelt voor om Sybren en 
Jeroen per acclamatie te verkiezen voor deze commissie. Dit gebeurt. Eva V. zit nog steeds in 
de kascommissie, omdat zij een half jaar geleden is verkozen en dus nog mandaat heeft. 
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Financieel jaaroverzicht 2018 
Remi vertelt dat tijdens de winter-AAV het jaarverslag van 2018 is behandeld, maar niet in 
zijn volledigheid omdat het boekjaar toen nog niet afgelopen was. Daarom wordt het nu 
nogmaals behandeld. 
 
Sybren vraagt waarom in 2018 niks is uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. 
Remi antwoordt dat dit zijn schuld is: hij was het vergeten. 
 
Sybren vraagt waarom vorig jaar €208 is teruggegaan naar DWARS landelijk en of het bestuur 
hier wat aan gaat doen. 
Remi antwoordt dat de kascommissie heeft geadviseerd om op de winter-AAV een 
herbegroting in te dienen, en neemt dit mee in de overdracht. 
 
Het financieel jaaroverzicht 2018 wordt per acclamatie aangenomen. 
 

Financieel halfjaaroverzicht 
Remi heeft aan het financieel halfjaaroverzicht in de tussentijd nog wat dingen gedaan, dit is 
een update. Het ledenweekend is nog niet afgesloten, we krijgen nog geld terug omdat 
landelijk ons tegemoet komt. Dit bedrag gaat dus terug naar wat begroot was. Remi heeft een 
herbegroting gemaakt op basis van de uitgaven van afgelopen halfjaar, die behandelen we 
straks. 
 
Jeroen vraagt waarom een aantal dingen (bijvoorbeeld het afdelingsfeest) niet zijn 
georganiseerd. 
Remi legt uit dat we hier nog tot december voor hebben, omdat dan pas het boekjaar wordt 
afgesloten. 
 
Anke vraagt waarom er uit het potje “reiskosten sprekers” niks is uitgegeven. 
Remi antwoordt dat we nog geen activiteiten met sprekers uit andere delen van het land 
hebben georganiseerd dit jaar. 
 
Sybren ziet veel potjes waar weinig van is uitgegeven en vraagt hoe Remi er voor wil zorgen 
dat het geld wel wordt uitgegeven. 
Remi antwoordt dat hij aan zijn opvolger wil meegeven om tegen het einde van het jaar een 
herbegroting te maken. Ook wil hij ruimte laten voor mogelijke nieuwe commissies. 
 
Anke vraagt waar het potje “EHBO-cursus” voor is. 
Remi legt uit dat dit van landelijk in de begroting moest en dat zij ook bepalen wanneer dit 
wordt uitgegeven. 
 
Floris vraagt of het niet beter is om altijd een burning money plan te hebben. 
Remi beaamt dit. 
 
Harm merkt op dat in de vorige begroting GWS stond, en in deze KAC. Hij vraagt zich af welke 
we nou gaan gebruiken. 
Remi legt uit dat deze commissie van naam is veranderd: ze heet nu de KAC. 
 
Matthijs vraagt of we al een ontwikkelingsorganisatie in gedachten hebben, en stelt Urgenda 
voor als optie. 
Remi spoort hem aan om dit naar de volgende penningmeester te mailen. 
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Herbegroting 
Remi licht de herbegroting kort toe — de benodigde informatie stond ook al in de stukken die 
de leden hebben gekregen. 
 
Tanno merkt op dat er geen potje is voor werkgroep Drenthe. 
Remi vertelt dat dit onder “overige commissies” valt. 
 
Jeroen merkt op dat er meer begroot wordt voor eten activiteiten, en vraagt zich af waarom 
we dan geld vragen voor het eten. 
Remi antwoordt dat dit een keuze is voor het nieuwe bestuur, en dat deze herbegroting hen 
de ruimte laat om het eten gratis aan te bieden. 
 
Arianne merkt op dat er voor de ijsjes op deze AAV ook kosten zijn gemaakt, dus het lijkt haar 
ook een goed idee dit potje te verhogen. 
 
Remi stelt voor om het potje voor het ledenweekend terug naar €470 te doen, en het geld dat 
daardoor overblijft te verdelen tussen eten activiteiten en KEI-week/promotie. 
 
Sybren vraagt zich af of de extra inkomsten van het GPJK in de begroting zijn opgenomen. 
Remi bevestigt dit. 
 
Jeroen vraagt waarom het potje “eten bestuur” nog op €100 staat, terwijl Remi aangaf dat het 
niet haalbaar is om op deze manier het bestuur te compenseren. 
Remi vertelt dat de €160 was bedoeld voor 40 vergaderingen, maar in de praktijk eet het 
bestuur niet zo vaak voor de vergaderingen. Daarom is het bedrag verminderd. 
Jeroen stelt voor om het iets breder te trekken dan alleen eten. 
Remi vindt het een leuk idee, maar meer iets voor de begroting van 2020. 
 

Verantwoording bestuur 2018-2019 
Algemeen 
Bram doet namens het bestuur de algemene verantwoording. Hij vond het een goed jaar: 
ondanks de grote bestuurswissel halverwege zijn er steeds veel activiteiten georganiseerd. Als 
enige minpuntje noemt hij het gebrek aan intellectuele activiteiten na de campagnes. 
 
Sybren vraagt waarom de poolkappen nog steeds smelten. 
Bram antwoordt dat alle kleine beetjes helpen, maar we kunnen het niet alleen. Komend 
bestuursjaar zou dit gefixt moeten zijn. 
 

Voorzitter 
Bram legt uit dat hij een enigszins hectisch bestuursjaar heeft gehad. Hij is wel erg blij met de 
activiteiten die we hebben georganiseerd. Hij vindt het jammer dat de samenwerking met 
andere PJO’s niet altijd van de grond kwam en hij hoopt dat dit volgend jaar beter gaat. 
 
Hij benadrukt dat de rest van het bestuur het goed heeft gedaan: iedereen voerde hun taken 
goed uit en het bestuur liep soepel. Hij wil nog even noemen dat hij eind april overspannen is 
geweest. Hij heeft niet altijd goed aangegeven wanneer hij het niet meer trok, waardoor twee 
activiteiten minder goed liepen. 
 
Hij is in 2017 lid geworden en is daar nog steeds erg blij mee: hij vindt DWARS een hele leuke 
vereniging. 
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Secretaris 
Wester vertelt dat hij een leuk halfjaar heeft gehad. De promotie op social media ging erg 
goed. Hij wil graag door. 
 
Jeroen vraagt waarom er voor de AAV geen dagkrant was. 
Wester vertelt dat hij na overleg heeft besloten om de stukken dit jaar in losse bestanden op 
te sturen, omdat de meeste mensen dit overzichtelijker vinden. 
 

Penningmeester 
Remi wil het kort houden. Hij vond zijn bestuursjaar een hele ervaring: hij heeft twee 
halfjaren gehad en dus ook twee ervaringen. Het geeft veel voldoening. 
 
Robert vraagt of Remi zijn baard niet had moeten bijscheren zodat hij er precies hetzelfde 
uitziet als op de foto. Hier wordt hartelijk om gelachen. 
 

Intern coördinator 
Ook Elte wil niet veel aanvullen op haar schriftelijke verantwoording. Wel wil ze nog even het 
burgemeester-persbericht noemen: dit is breed opgepakt in de media en op de socials. Verder 
is ze erg blij met het afgelopen halfjaar. 
 
Janno vraagt wat Elte de volgende intern zou willen meegeven voor Drenthe? 
Elte raadt haar opvolger aan om de zichtbaarheid van DWARS in Drenthe op alle mogelijke 
manieren te verhogen. 
 
Sybren vraagt of dit niet beter zou kunnen met een volwaardige afdeling. 
Elte legt uit dat er meer groei nodig is voordat in Drenthe een afdeling kan komen. Zodra dit 
kan steunen we dat natuurlijk volledig. 
 
Matthijs vraagt wat Elte de mooiste plek in Drenthe vindt. 
Elte antwoordt dat ze het hunebeddenmuseum en de hunebedden zelf het mooist vindt. 
 

Algemeen bestuurslid 
Arianne was dit jaar algemeen bestuurslid. Heel leuk vond ze de KAC-activiteiten: de 
kledingruil en bieryoga waren een groot succes. De samenwerkingen met andere PJO’s waren 
ook heel leuk en leerzaam. 
 
Harm vraagt waarom Arianne geen foto met de plant heeft. 
Arianne was in de veronderstelling dat alle bestuursleden een foto zonder de plant zou doen, 
maar zij was de enige. Maar het jurkje komt van de kledingruil van Lieke. 
 
Anke vraagt of Arianne GPJK bestuur gaat doen. 
Arianne: “We zullen zien!” 
 

Bestuurslid campagne 
Bas was bestuurslid campagne, een zelfbedachte post. Ook hij zal geen dingen uit zijn 
schriftelijke verantwoording herhalen. Hij wil wel nog even benoemen dat er ook in Drenthe 
campagne gevoerd is. 
 



 

  5 

Elte vraagt of Bas en Remi op de bestuursfoto’s hetzelfde shirt aanhebben, want ze lijken erg 
op elkaar. 
Bas wenst hier geen commentaar op te leveren. 
 
Janno vraagt of Bas vindt dat DWARS Groningen meer had kunnen bijdragen aan de Drentse 
campagne. 
Bas antwoordt dat dit op dit moment niet realistisch was geweest, gezien de reisafstand en 
het ledenaantal in Drenthe. 
 
Arianne vraagt welke campagne Bas het leukst vond. 
Bas antwoordt dat dit de EU campagne is, want de treinactie was erg leuk en we hebben meer 
leden weten te motiveren om mee te doen. 
 

Verantwoording kandidatencommissie 
Sybren doet namens de kandidatencommissie verslag; behalve hijzelf zaten hier ook Femke, 
Eva V. en Jeroen in. Ze hebben een groot verslag geschreven, dus hij zal niet veel extra 
toelichting geven. Hij wil meegeven om een 5-koppig bestuur te verkiezen zodat het bestuur 
daadkrachtig is en adviseert daaraan vast te houden. 
 
Eva K. vraagt waarom er per kandidaat een individueel advies is gegeven en niet advies-
bestuur is aangedragen. 
Sybren antwoordt dat dit democratischer is; uiteindelijk geven ze in het verslag wel een 
beetje mee wat geschikte mensen zijn en de AAV kan dan verder de keuze maken. 
 
Femke stipt aan dat de kascommissie een heel beperkte opdracht had. Ze adviseert om de 
volgende keer een specifieke opdracht mee te geven. Sybren voegt hieraan toe dat de 
beperkte opdracht verder geen probleem vormde. 
 
Anke geeft ter informatie mee dat deze kandidatencommissie in de winter-AAV is verkozen. 
Dit betekent dat deze kandidatencommissie tot de volgende winter-AAV doorgaat, waar een 
nieuwe kandidatencommissie zal worden verkozen. 
 

Verkiezen nieuw bestuur 
Anke legt de stemprocedure uit. De volgorde van de verkiezingen is als volgt: intern 
coördinator → penningmeester → secretaris → voorzitter → algemeen bestuurslid. Sybren 
licht toe dat deze volgorde afwijkt van normaal omdat een aantal kandidaten zich voor 
meerdere functies verkiesbaar hebben gesteld. De procedure met afwijkende volgorde wordt 
per acclamatie aangenomen. 
 

Voorstelronde 
De kandidaten krijgen elk de kans om zich kort voor te stellen en eventuele vragen te 
beantwoorden. 
 

Andrea 
Andrea vertelt dat ze rechten studeert aan de RUG. Ze heeft zich kandidaat gesteld voor 
secretaris en algemeen bestuurslid. Ze is al 2 jaar actief voor DWARS en zit in de KAC, dus ze 
heeft al ervaring met het organiseren van activiteiten. Ze dacht nu: ik kan een stapje verder 
gaan, ik heb veel vrije tijd. Ze vindt secretaris het beste bij haar passen: haar schriftelijke 
communicatie is sterk en ze kan goed aanvoelen wanneer/wat te communiceren. Ze heeft ook 
veel ervaring met sociale netwerken. 
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Haar tweede keuze is algemeen bestuurslid, dit lijkt haar ook erg leuk. Ze is nog niet heel 
bekend met bestuurswerk, in de rol van algemeen bestuurslid kom je daar veel over te weten. 
Ze had daarnaast nog wat leuke ideeën voor DWARS, bijvoorbeeld de banden versterken met 
Friesland. Ze vindt het ook leuk om inhoudelijke activiteiten te organiseren en ook voorstellen 
van leden uit te voeren. Verder vindt ze het ook nog erg leuk om jongere leden te trekken. Dat 
is moeilijk, maar het viel haar op dat hier vooral studenten rondlopen. Dat kan intimiderend 
zijn, want DWARS is wel een leuke vereniging — iets wat ze zelf ook wil uitdragen. 
 

Elte 
Elte stelt zich voor en vertelt dat ze afgelopen jaar intern coordinator is geweest. Ze wil nu een 
stapje verder gaan: ze is gekwalificeerd en heeft het afgelopen halfjaar als vicevoorzitter 
kunnen bijdragen aan de zichtbaarheid van DWARS. Ze wil ook meer diverse leden 
aanspreken; een moeilijke taak, maar ook belangrijk. Ze wil doorgaan met de activistische 
acties van afgelopen tijd, want ze vind deze erg belangrijk. Ze is 19, studeert Internationale 
Betrekkingen en heeft het komende jaar veel tijd en energie voor DWARS. 
 

Eva K. 
Eva K. stelt zich voor: ze is 20 jaar en studeert internationale betrekkingen. Ze is kandidaat 
voor intern coordinator en algemeen bestuurslid. Het lijkt haar leuk om het bestuur een 
beetje mee te maken. Ze heeft afgelopen halfjaar bij de KAC en redactie gezeten. Wat haar 
opviel is dat commissies meer met elkaar zouden kunnen samenwerken: de redactie kan 
bijvoorbeeld goed inhaken op activiteiten van de KAC. 
 

Floris 
Floris is 20 jaar en doet de master natuurkunde. Hij is kandidaat voor voorzitter, 
penningmeester en algemeen bestuurslid, maar hij vindt zichzelf alleen echt geschikt voor 
penningmeester. Hij vindt dat iemand als Elte gewoon voorzitter moet worden. Hij is nog niet 
lang lid en vond het iets vroeg om in het bestuur te gaan, maar hij heeft na de zomervakantie 
veel tijd. Een van zijn eerste activiteiten was excursie naar Delfzijl, hij vindt het leuk om meer 
naar dat soort postindustriële ruïnes in de buurt van Groningen te gaan. In de stad Groningen 
zijn al veel mensen het met ons eens, maar in Hoogezand niet. Hij vind het leuk om dat op te 
zoeken. Floris is al vaak penningmeester geweest en heeft daar dus veel ervaring mee. 
 
Jelle vraagt waarom Floris zich voor drie functies kandidaat heeft gesteld. 
Floris dacht dat er een tekort aan kandidaten zou zijn, en heeft zich daarom kandidaat gesteld. 
 
Tanno vraagt waar Floris eerder penningmeester is geweest. 
Floris noemt op: in de symposiumcommissie, voor het introkamp en voor de kleine 
buitenlandse excursie van zijn studievereniging. Hij is elk jaar wel penningmeester voor 
verschillende commissies. 
 

Harm 
Harm vertelt dat hij kandidaat is voor algemeen bestuurslid. Hij is 16 en zit nog op de 
middelbare school — eigenlijk is hij de DWARS baby. Hij loopt al anderhalf jaar bij DWARS 
rond en het lijkt hem leuk om bestuurslid te zijn. Hij heeft voor algemeen bestuurslid gekozen 
omdat hij goed kan samenwerken en goed kan inschatten waar het spaak loopt om op die 
plekken ondersteuning te bieden. Hij wil ook proberen meer samen te werken met andere 
PJO’s, zoals het altijd goed werkende GPJK. Hij zit in zijn examenjaar maar dat moet goed 
komen als hij het goed overlegt. Hij sluit zijn toespraak af door op te roepen op hem te 
stemmen. 
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Elte vraagt hoe Harm denkt dat zijn leeftijd invloed heeft op zijn functioneren. 
Harm antwoordt dat het enige is dat hij een moeder heeft die zegt dat hij om bepaalde tijden 
naar bed moet; voor de rest heeft het geen impact. 
 
Floris vraagt of Harm met de trein reist.  
Harm antwoordt dat hij dat soms doet, maar vaker met de bus reist. 
 
Matthijs vraagt of Harm al een samenwerking in gedachten heeft die hij zou willen aangaan. 
Harm antwoordt dat hij het debat met de JOVD het allerleukste vindt, omdat ze niet in onze 
bubbel zitten. Ook vindt hij P!NK wel grappig — socialisten zijn lief. 
 
Elte vraagt of het nieuwe bestuur bij zijn ouders mag vergaderen als hij wordt verkozen. 
Van Harm mag het, maar het is wel een pokkeneind reizen. 
 

John 
John vertelt dat hij 24 jaar is. Hij is het afgestudeerd voor HRM en heeft zich verkiesbaar 
gesteld voor intern coördinator en penningmeester. Hij is nog niet heel lang lid maar heeft de 
afgelopen tijd DWARS wel heel goed leren kennen. Hij neemt veel ervaring mee van andere 
commissies en studieverenigingen. Als intern coördinator wil hij de commissies graag goed 
laten zien: als nieuw lid was het voor hem nog even zoeken. Ook is hij geschikt voor 
penningmeester: hij kan boekhouden, volgt een relevante studie en kan zijn keuzes goed 
verantwoorden. 
 
Elte vraagt welke functie John’s voorkeur heeft. 
John antwoordt dat hij het liefst intern coördinator wordt, omdat hij zich daar nog veel kan 
ontwikkelen. 
 

Wester 
Wester stelt zich voor: hij is 21 jaar, studeert kunstmatige intelligentie aan de RUG en was 
afgelopen halfjaar secretaris. Dit vond hij erg leuk, en hij heeft in zijn bestuursperiode dan ook 
een aantal verbeteringen doorgevoerd — bijvoorbeeld aan de nieuwsbrief en website. Hij wil 
komend jaar meer mogelijkheden bieden aan leden om zich politiek te ontwikkelen. Voor 
secretaris zegt hij dat het de afgelopen tijd prima ging en dat hij dat goed kan voortzetten. 
Voor penningmeester zegt hij dat hij door zijn bedrijf al gewend is aan financiële taken.  
 
Arianne vraagt welke functie Westers voorkeur heeft. 
Wester antwoordt dat hij het liefste penningmeester wordt, omdat dit het beste bij hem past. 
 
Arianne vraagt wat Wester bedoelt met ‘goed met geld kunnen omgaan’. 
Wester antwoordt dat hij door zijn bedrijfje al gewend is om financiële taken op zich te 
nemen. 
 
Remi vraagt wat Wester vindt van cultuursubsidies. 
Wester grapt dat hij het belangrijk vindt dat er iets van cultuur is in een land. Hij vindt 
cultuursubsidies erg belangrijk. 
 
Janno vraagt wat Wester komend jaar voor Drenthe wil doen. 
Wester wil de strijd met landelijk aangaan voor meer ruimte op de social media en website. 
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Verkiezen 
Anke kondigt aan dat er nu gestemd gaat worden. Er zijn 22 aanwezigen met stemrecht, dus 
er zijn minstens 12 stemmen om verkozen te worden. 
 
Er wordt voor intern coördinator gestemd. Arianne kondigt aan dat er 23 stemmen zijn 
uitgebracht. Dit is zorgelijk: er staan 22 mensen op de aanwezigheidslijst. Het blijkt dat 
Arianne niet op deze lijst staat en ze wordt snel toegevoegd. 
Arianne kondigt de resultaten aan: 1 stem op geen der kandidaten, 4 op John en 18 op Eva K. 
Eva K. gefeliciteerd! 
 
Er wordt voor penningmeester gestemd. Arianne kondigt de resultaten aan: er zijn 23 
stemmen uitgebracht, waarvan 2 voor Floris, 7 voor John en 14 voor Wester. Gefeliciteerd 
Wester! 
 
Er wordt voor secretaris gestemd. Arianne kondigt de resultaten aan: er zijn 21 geldige 
stemmen uitgebracht, waarvan 1 op Paul walker, 1 op Karin Dekker, 1 op de dwars trein door 
europa en 18 op Andrea. Andrea gefeliciteerd! 
 
Er wordt voor voorzitter gestemd. Arianne kondigt wederom de resultaten aan: er zijn 23 
stemmen uitgebracht, waarvan 1 op Jasper Been, 1 op Matthijs Bos en 21 op Elte. Gefeliciteerd 
Elte! 
 
Als laatste wordt er voor algemeen bestuurslid gestemd. Arianne kondigt de resultaten aan: er 
zijn 23 stemmen uitgebracht, waarvan 1 op Floris en 22 op Harm. Harm gefeliciteerd! 
 
Anke vraagt om applaus voor de kandidaten, ook de mensen die niet verkozen zijn. Ze 
moedigt de kandidaten die niet verkozen zijn om zich zeker op andere manieren voor DWARS 
te blijven inzetten, en om een volgende keer nogmaals te solliciteren. 
 
Anke schorst de vergadering voor 10 minuten. 
 
Anke heropent de vergadering en hamert het oude bestuur uit. Ze verleent met instemming 
van de kascommissie decharge aan Remi. Ze hamert het nieuwe bestuur in: Elte, Andrea, 
Wester, Eva K. en Harm. 
 

Pauze 
Gezien de vergadering eerder al 10 minuten geschorst is wordt deze pauze overgeslagen. 
 

Amendementen afdelingsreglement 
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen voor het afdelingsreglement ingediend. 
 

Moties 
Motie 1: DWARSers Zijn Geen Trollen. 
Over deze motie wordt direct gestemd. De motie wordt aangenomen. 
 
Motie 2 is voor de AAV door de indiener ingetrokken en wordt dus niet behandeld. 
 

Motie 3: Motie Jeugdzorg 
Floris vraagt of de provincie Groningen of de stad Groningen bedoelt wordt. 
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Jeroen wil dit aan het bestuur overlaten. 
 
De motie wordt aangenomen. 
 

Motie 4: Oproep Wijziging Afdelingsreglement 
Na een korte discussie voegt Jeroen het woord “mogelijk” toe, zodat een wijziging niet 
verplicht is als deze motie wordt aangenomen. 
 
Sybren vraagt wat hier het woord “plenair” betekent. 
Jeroen antwoordt dat er iets van een openbaar evenement moet zijn waar de leden input 
kunnen geven. 
 
De motie wordt aangenomen. 
 

Motie 5: Banaan op Pizza 
Bram dient een amendement in om ook pizza’s met ananas toe te voegen aan deze motie. 
Dit amendement wordt verworpen. 
De motie wordt ook verworpen. 
 

Motie 6: Hoofdpijn Bier 
Jeroen licht toe: er is net extra geld vrijgemaakt voor eten & drinken bij activiteiten, en hij 
denkt dat dit ruim genoeg is om hoger kwaliteit bier te serveren. 
Wester legt het advies van het bestuur uit: als er duur merkbier geserveerd moet worden, kan 
het bestuur dit waarschijnlijk niet meer gratis aanbieden. 
 
Sybren dient een amendement in waarin Heineken als onfatsoenlijk bier wordt bestempeld. 
Dit amendement wordt verworpen. 
 
Remi merkt op dat biologisch bier erg duur is en een flinke verandering is ten opzichte van 
bijvoorbeeld Pitt-bier. 
Jeroen wil het bestuur veel ruimte laten, biologisch bier is geen verplichting. 
 
De motie wordt aangenomen. 
Motie 7 is voor de AAV door de indiener ingetrokken en wordt dus niet behandeld. 
 

Motie 8: De KAC 1 
Arianne legt uit dat de K.A.C. de KAC of de GWS wordt genoemd. Zij wil iets compleet nieuws. 
 
Bram merkt op dat dit mogelijk in strijd is met het beleidsplan. 
 
John vraagt waar GWS voor staat. Arianne vertelt dat dit voor GeitenWollenSokken-commissie 
staat. 
 
Elte vraagt waarom Arianne “KAC” aanstootgevend vindt. 
Arianne legt uit dat het met “iets” geassocieerd is. 
 
De motie wordt aangenomen. 
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Motie 9: De KAC 2 
Arianne denk dat akcie een goede naam zou zijn: we hebben GAC voor echt grote activiteiten, 
de KAC heeft eigenlijk maandelijks iets georganiseerd en daarvoor komt bij andere 
verenigingen deze naam veel voor. 
 
Sybren vondt de GWS een hele leuke naam die onze speelsheid liet ziet. Hij dient een 
amendement in om “akcie” te veranderen in “G.W.S.” 
Dit amendement wordt aangenomen. Arianne trekt de motie in. 
 

Motie 10: Zittend Plassen 
Sybren merkt op dat het pand niet van DWARS is en dient een amendement in waarbij wordt 
opgeroepen om bij het GroenLinks-bestuur te regelen dat de attendering er komt. 
Arianne neemt dit amendement over. De motie wordt aangenomen. 
 

Motie 11: Paul Walker 
Er wordt direct over de motie gestemd. De motie wordt aangenomen. 
 

Rondvraag 
Bram draagt de voorzittershamer over aan Elte. Hij haalt ergens een zwaard vandaan en 
riddert haar ermee. 
 
Matthijs stelt voor om het DWARS lied te zingen. Er wordt besloten dit bij de sluiting te doen. 
Niek stelt voor om ook het SP-lied te zingen. Er wordt besloten dit niet te doen. 
 
Jeroen wil graag kwijt dat het hem een eer en genoegen was. Sybren spreekt zijn waardering 
uit voor de vlotheid van de vergadering. 
 

Sluiting 
We zingen het DWARS-lied. Anke sluit de vergadering. 


