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Notulen dwars Groningen 

Algemene afdelingsvergadering 

Online, 25 juni 2020 

 

Dagvoorzitter: Elte Hillekens 

Notulist: Mika van Wijk 

 

1. Opening en benoeming stemtelcommissie 

Om 19.31 opent Elte de vergadering. Ondanks het feit dat Elte aangaf snel door 

de vergadering te willen gaan tóch een minuut te laat. Ze legt de online 

stemprocedure uit en het hoe-en-wat van een online afdelingsvergadering. 

Joëlle en Anke worden voorgesteld en aangenomen als stemtelcommissie. 19 

stemmen voor en, na wat onduidelijkheid, 0 stemmen tegen.  

Er wordt nagegaan of de stemgerechtigden die zich hebben aangemeld aanwezig 

zijn.  

Elte stelt voor het DWARS lied over te slaan. Daar komen de leden die niet 

vooraf even geoefend hebben goed mee weg. 

2. Vaststellen agenda 

Elte legt uit dat dit keer eerst gestemd wordt over het nieuwe bestuur, al voor de 

verantwoording van het oude bestuur, vanwege de online ‘locatie’. De agenda 

wordt aangenomen. 

3. Vaststellen notulen 

De notulen van de vorige afdelingsvergadering worden aangenomen. 

4. Verantwoording kandidatencommissie 

Robert geeft een mondelinge toelichting. Hij bedankt de rest van de 

kandidatencommissie en is blij dat ze nog een gesprek met Lauri hebben kunnen 

voeren. Elte bedankt de kandidatencommissie. 

5. Voorstellen kandidatenbestuur en vragen 

Anne, kandidaat voorzitter, stelt zich voor. Hij is 20 jaar, studeert rechten en 

gaat aan zijn derde jaar beginnen. Hij heeft zin in het bestuursjaar.  

Andrea: Hoe ga je alles combineren, aangezien je het volgend jaar erg druk 

krijgt?  

Anne: DWARS staat op nummer één. Hij kan daarnaast erg variëren met hoeveel 

tijd hij in zijn andere activiteiten steekt.  

Anke: Wat is het belangrijkste wat je wilt bereiken het komende jaar? 



2 

Anne: Een succesvolle campagne en een leuk, gezellig en succesvol jaar.  

Harm: Heb je nog bepaalde doelen of plannen voor de campagne volgend jaar? 

Anne: Hij heeft nog geen specifieke plannen. Het doel is natuurlijk om zoveel 

mogelijk zetels te ‘scoren’.  

Bram en Remi: Ben je meer een rode of een groene DWARSer?  

Anne: Ik zou mijzelf meer een groene DWARSer noemen. 

Elte wordt inmiddels een beetje ongeduldig. Daarom gaan we maar snel door 

naar de kandidaten voor secretaris. 

Gijs, kandidaat secretaris, stelt zich voor. Gijs is 21 jaar en studeert natuurkunde 

en filosofie. Hij heeft in de RevoluCie gezeten het afgelopen jaar. Hij is een 

activistisch persoon en wil graag een links geluid laten horen.  

Jelle, kandidaat secretaris en penningmeester, stelt zich voor. Hij raadt iedereen 

aan om op Gijs te stemmen voor secretaris, aangezien hijzelf ook kandidaat is 

voor penningmeester. 

Anke: Waarom heb je je ook kandidaat gesteld voor secretaris?  

Jelle: Ik wist nog niet wie zich allemaal kandidaat ging stellen en wilde mijn 

kansen spreiden. 

Sophie, kandidaat intern coördinator, stelt zich voor. Ze is net 19 geworden en 

studeert internationale betrekkingen. Ze wil zich graag veel gaan inzetten om 

nieuwe leden te krijgen en te betrekken. Daarnaast wil ze wellicht haar creatieve 

kanten gebruiken voor de verkiezingen.  

Andrea: Welke commissie lijkt jou het leukst om te ondersteunen? 

Sophie: Ik heb zelf in de FAC (Frequente Activiteiten Commissie) gezeten. Dat 

was erg leuk. Over de andere commissies kan ik niet oordelen. 

Lauri, kandidaat extern coördinator, stelt zich voor. Ze is 17 jaar en net geslaagd 

voor het VWO. Ze gaat nu een tussenjaar nemen en wil die graag besteden om 

haarzelf te verbreden. 

Harm: Heb je naast DWARS nog andere plannen voor dit tussenjaar? En heb je 

nog ideeën voor leuke samenwerkingen?  

Lauri: Wil zich graag bezighouden met een cursus over duurzame start-ups en 

verschillende andere cursussen. Het lijkt haar leuk om samen te werken met de 

JOVD.  

Wester: Als je een dier zou zijn, wat voor dier zou je dan zijn? 

Lauri: een olifant. 

Elte deelt blij mede dat we nu 20 minuten voorlopen op schema. Het is 20.00 

uur.  

6. Financiële verantwoording en herbegroting 



3 

Wester geeft aan dat er niet veel veranderd is aan de financiële verantwoording 

van 2019.  

Andrea: Wat was je mooiste bonnetje? 

Wester: Het bonnetje voor de inductieplaat. 

Wester geeft aan dat voor 2020 veel geld begroot was voor eten. Door corona is 

dit wel wat té veel. De kosten voor sprekers zijn juist omhoog gegaan. Het 

afdelingsweekend is niet doorgegaan. Dat geld is dus nog over.  

Even tussendoor; opening stemming: Joëlle geeft om 20.04 aan dat de 

stemmingen open zijn tot 20.25. 

Floris: Komt al het geld dat nu bespaard wordt volgend jaar op de begroting? 

Wester: Nee, al het geld dat over is, wordt op 31 december overgemaakt naar 

landelijk. Dat betekent dus wel dat het volgend bestuur nog een half jaar heeft 

om het geld op te maken. 

Floris: Welke planten kopen jullie voor sprekers? 

Wester: Dat hangt af van wat er in die plaats beschikbaar is, en dan vaak de 

goedkoopste.  

Wester legt uit dat de hiervoor genoemde redenen vragen om een herbegroting. 

De herbegroting houdt in dat er 200 euro minder beschikbaar zal zijn voor eten, 

dat de post ‘Kosten sprekers’ met 130 euro toeneemt en dat 70 euro naar een 

nieuwe post ‘Corona-kosten’ gaat. Deze wordt aangenomen.  

7. Toelichting Kascommissie 

Bastiaan vertelt over de kascontrole. Deze was ‘helemaal prima’. De laatste 

mutaties zijn vanochtend ook nagekeken en deze waren in orde.  

Anke: Moeten er niet altijd twee mensen van de Kascommissie bij zijn? 

Vanochtend waren er inderdaad niet twee leden bij. Dat was echter een extra 

controle. Bij de échte controle waren twee leden van de Kascommissie en twee 

leden van het bestuur aanwezig. De beslissing van de Kascommisise wordt 

aangenomen en Wester wordt descharge verleend.  

8. Verantwoordingen 

Algemene verantwoording 

Elte vindt dat ze een mooi jaar neergezet hebben en heeft niets toe te voegen 

aan wat er stond in de dagkrant. 

Gijs: Wat had je achteraf anders gedaan? 

Elte: We kwamen enigszins laat achter de omvang van onze politieke macht. Die 

hadden we wellicht wat meer kunnen gebruiken. 

Individuele verantwoordingen 
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Elte vond het een fijn jaar. ‘Leuk bestuur, leuke mensen.’ Ze mist iedereen wel 

een beetje. Er zijn geen vragen. 

Andrea heeft ook niks toe te voegen. Er zijn óók geen vragen. 

Wester vond het ook een heel leuk jaar. Hij wil nog even benoemen dat hij trots 

is dat ze zelfs met de coronacrisis iedere week een activiteit hebben 

georganiseerd.  

Anne: Denk je dat digitale activiteiten na de coronacrisis zullen blijven? 

Wester: ‘Ik ben er best wel klaar mee.’ De minecraftserver mag wel blijven.   

Eva is helaas niet aanwezig. We hebben online vragen kunnen stellen. Deze 

vragen waren: Wat is je hoogtepunt van dit bestuursjaar? Wat is je favoriete 

risottorecept? En een vraag over het bakken van chocoladekoekjes. De 

antwoorden waren iets met chillen, wijn toevoegen en koekjes langs komen 

brengen.  

Ook Harm heeft niks toe te voegen.  

Wester: Wat is het favoriete gerecht dat je dit jaar voor DWARS hebt gekookt? 

Harm: Wist niet meer of hij dat dit jaar heeft gekookt, maar het gerecht met 

pompoen.  

Andrea: Welke samenwerking had je nog het liefst willen zien die we niet hebben 

gedaan? 

Harm: We hebben op zich eruit gehaald wat erin zat. Hij had nog wel graag meer 

samenwerkingen gehad met andere afdelingen. 

Bram en Remi: Vind je dat er genoeg bruine bonen zijn gegeten? 

Harm: Heeft erg zijn best gedaan te voorkomen dat er chili wordt geserveerd en 

dat is gelukt.  

9. Wijzigingsvoorstellen 

De eerste 12 wijzigingsvoorstellen zijn er om het afdelingsreglement aan de 

passen aan het nieuwe landelijke huishoudelijk reglement. Er wordt gestemd in 

blokstemming. Wijzigingsvoorstellen 1 t/m 12 zijn aangenomen. 

10. Uitslagen verkiezingen bestuur 

Voorzitter:  

Anne: 23 stemmen 

Blanco: 0 

Secretaris: 

Gijs: 22 stemmen 

Jelle: 1 stem 

Blanco: 0 
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Penningmeester: 

Jelle: 23 stemmen 

Blanco: 0 

Intern coördinator: 

Sophie: 23 stemmen 

Blanco: 0 

Extern coördinator: 

Lauri: 21 stemmen 

Blanco: 2 

11. En weer terúg naar de wijzigingsvoorstellen: 

Voorstel 13 is om het afdelingsreglement overzichtelijker te maken. 

Aangenomen.  

Voorstel 14 zorgt ervoor dat wanneer een ad-interim bestuurslid wordt 

aangenomen, een AAV binnen een maand na benoeming moet plaatsvinden.  

Bas: Moet AAV niet vervangen worden door algemene afdelingsvergadering 

volgens voorstel 1? 

Elte: Dat wordt door het aannemen van voorstel 1 automatisch doorgevoerd.  

Voorstel 14 is aangenomen. 

Voorstel 15 verwijderd het lid over 2/3 meerderheid. Dat is nu tegen de statuten. 

Daarom moet het worden verwijderd. Wijzigingsvoorstel 15 is aangenomen. 

Wijzigingsvoorstel 16 gaat ook over de 2/3 meerderheid. Ook deze wordt 

aangenomen. 

Wijzigingsvoorstel 17a is een herschrijving van art 11 over de 

Kandidatencommissie. Deze maakt de Kandidatencommissie (ook daadwerkelijk) 

een commissie. Inhoudelijk veranderd er verder niets, wel leesbaarder. 

Aangenomen. 

Wijzigingsvoorstel 17b zoals beschreven in de dagkrant klopt niet. ‘Een jaar’ 

moet ‘een half jaar’ zijn. Dit wijzigingsvoorstel zorgt ervoor dat oud-

bestuursleden al een half jaar na hun aftreden lid kunnen worden van de 

kandidatencommissie in plaats van na een jaar. Dit zorgt ervoor dat het 

gemakkelijker wordt om voldoende ervaren kandidatencommissieleden te 

hebben. Aangenomen. 

12. Sluiting 

Elte houdt een riedeltje aan bedankjes. De vergadering eindigt om 20.40 uur. 

Gepland was 22.00 uur, dus Elte is erg tevreden.  


