
De volgende moties zijn ingediend voor de AAV van 16 december 2020: 

 

 

Titel: Naar aanleiding van het congres 

De afdelingsvergadering van DWARS Groningen, bijeen online op woensdag 16 

december 2020: 

Constaterende dat: 

- Het Landelijk Bestuur in de afgelopen periode fouten heeft gemaakt die ook de afdeling 

Groningen nadelig hebben beïnvloed; 

- Op het landelijk congres van 12 en 13 december moties van treurnis en afkeuring zijn 

ingediend die het handelen van het landelijk bestuur betreuren; 

- Het Landelijk Bestuur daarop aankondigde af te treden wanneer de moties van treurnis 

en/of afkeuring werden aangenomen; 

- De indieners van de moties van treurnis en afkeuring hierdoor gedwongen waren deze 

terug te trekken; 

 

Overwegende dat: 

- Er onvrede is onder de leden van de afdeling over hoe het congres is verlopen; 

- Het Landelijk Bestuur met hun reactie democratische controle heeft ontvlucht; 

- Leden zich niet identificeren met de sfeer die is gecreëerd op het congres; 

- Meerdere leden van DWARS Groningen hun lidmaatschap van DWARS hebben 

heroverwogen naar aanleiding van het handelen van het landelijk bestuur op het congres; 

- Het landelijk bestuur juist een verbindende factor in de vereniging zou moeten zijn; 

 

Roept de algemene afdelingsvergadering op: 

- Door middel van het aannemen van deze motie zich uit te spreken tegen het handelen 

van het Landelijk Bestuur op het congres van 12 en 13 december. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting:  

 

Lieve DWARSers, 



Met deze motie willen we ons als afdeling uitspreken tegen beleid van het Landelijk 

Bestuur. Het gaat hierbij om het beleid van het Landelijk Bestuur tijdens het congres van 

12 en 13 december. Dit is een pittige motie die we ook niet zomaar indienen. 

 

We snappen dat het een heftige periode is voor het Landelijk Bestuur. Niet alleen heeft 

één van hun bestuursleden moeten aftreden maar moeten ze ook nog opereren in tijden 

van corona. Dit is moeilijk. Dat neemt echter niet weg dat wij als leden het recht hebben 

kritisch te zijn op het uitgevoerde beleid en om antwoorden te krijgen. Dit is ons recht in 

onze democratische vereniging. 

Op het congres heeft het Landelijk Bestuur de democratische waarden van onze 

vereniging in gevaar gebracht. Als leden hebben we niet de discussie kunnen voeren die 

we hadden willen voeren en hebben we niet de antwoorden gekregen waar we naar 

vroegen. Het landelijk bestuur heeft met hun reactie de controlerende taak van het 

congres ontlopen. Doordat dit een online congres was was het voor de leden lastig hier 

iets tegen te doen. Wij leggen het hier echter niet bij neer. Wij vinden het schenden van 

democratische waarden in onze vereniging te belangrijk om ons stil te houden. Daarom 

dienen wij deze motie in. 

De reden dat wij dit indienen op de AAV is omdat het Landelijk Bestuur aangaf niet te 

luisteren naar een 'klein groepje indieners'. Dit zou namelijk niet representatief zou zijn 

voor de vereniging. Daarom vinden we het belangrijk om ons als afdeling uit te spreken. 

Een afdeling is een orgaan binnen de vereniging, die zich als substructuur kan uitspreken 

tegen het handelen van het Landelijk Bestuur. 

Wij willen uitdrukkelijk duidelijk maken dat het ons niet gaat om de inhoud van motie 8 en 

9 op het landelijk congres. Wij waren geen mede-indiener hiervan. Het gaat ons puur om 

de manier waarop het Landelijk Bestuur op deze moties heeft gereageerd tijdens het 

congres. 

We hopen op jullie steun en staan open voor feedback. 

 

  



Titel: DWARS knuffeldier 

Voorgesteld 1 december 2020 

De AAV, 

gehoord de beraadslaging; 

overwegende, dat een goede sfeer binnen het bestuur van groot belang is; 

overwegende, dat het belangrijk is om alle bestuursposities te vullen; 

constaterende, dat het onzeker is of alle bestuursposities gevuld kunnen gaan worden; 

constaterende, dat mensen door de coronacrisis een chronisch tekort aan knuffels krijgen; 

  

verzoekt dat een links en sociaal knuffeldier zal worden aangesteld als 6e bestuurslid;  

  

en gaat over tot de orde van de dag. 

Titel: het zonnetje in huis 

Constaterende dat:  

- er vorig jaar in een motie is aangenomen dat de voorzitter met een foto in het zonnetje 

moet van het afdelingslied 

 - de foto van de voorzitter van dit bestuur er nog niet in staat - alle bestuursleden 

gelijkwaardig zijn volgens het afdelingsreglement  

Overwegende dat:  

- het bestuur meerdere malen op de hoogte is gebracht van deze plicht  

Roepen wij het bestuur op: 

 - om niet alleen de voorzitter in het zonnetje te zetten maar ook de andere bestuursleden 

te vertegenwoordigen op de poster  

En gaan over tot de orde van de dag 

 



Toelichting bij herindiening moties 

Tijdens het bestaan van DWARS Groningen zijn er veel moties ingediend. Er bestaat 
echter geen overzicht van alle moties. Deze zijn namelijk nooit goed gearchiveerd. Het is 
dus onduidelijk welke moties op dit moment gelden. Moties zijn bindend voor het bestuur 
volgens het voorstel voor het nieuwe afdelingsreglement. Het is onwenselijk dat het 
onduidelijk is voor het bestuur aan welke moties hij gebonden is. In dat geval heeft het 
bestuur namelijk verplichtingen waarvan hij het bestaan niet weet.  

Daarom hebben wij er voor gekozen in ons voorstel voor het afdelingsreglement alle 
moties van voor 2020 te laten vervallen. Op deze manier weet het bestuur welke moties er 
gelden en wat zijn verplichtingen zijn. Uiteraard vinden wij dat ook oudere moties moeten 
blijven gelden als zij bekend zijn bij het bestuur. Wij hebben daarom alle oude moties 
opgezocht die we konden vinden. Die moties vind je in dit document. Op de AAV van 16 
december dienen wij als bestuur deze moties opnieuw in en als de AAV deze moties 
aanneemt zullen zij nog steeds gelden.   

De oude moties zullen dus gewoon geldig blijven voor zover zij bekend zijn bij ons. 
Moties die wij niet hebben kunnen vinden en die niet in dit document zijn zullen niet meer 
geldig zijn. Dit is ook wenselijk. Dat zijn namelijk de moties die onvindbaar zijn. 

Sommige moties vinden wij als bestuur niet meer passend. Wij hebben ze toch opnieuw 
ingediend zodat de leden kunnen stemmen of ze willen dat de motie blijft gelden of niet. 
Bij deze moties staat het advies ‘ontraden’.  

  



Titel: Motie activititeiten in Denthe 

Constaterende dat:  

- de Werkgroep Drenthe is opgeheven  

-  haar taken door het bestuur worden overgenomen; 

Overwegende dat: 

- Drenthe hiermee niet langer aan aangewezen persoon heeft om activiteiten te 

organiseren 

- het voltallige bestuur in Groningen gevestigd is;  

Verzoekt het bestuur om: 

- te streven naar het organiseren van ten minste twee activiteiten per jaar in de 

Provincie Drenthe, en gaat over tot de orde van de dag. 

Titel: Paul Walker 

Constaterende dat: 

- Paul Walker is overleden in 2013 

Overwegende dat: 

- Dat hij een klimaatactivist was die zich inzette voor leven onderwater en hij speelde 

in the Fast and Furious films 

Roept het bestuur op 

- Een foto van Paul Walker bewaren op het pand om deze geweldige man te 

herdenken 

Titel: geen titel 

Overwegende dat: 

- DWARS de toegankelijkheid van digitale bestandformaten een warm hart 

toedraagt 

Roept de secretaris op 

- De dagkrant altijd in .pdf formaat te verzenden 

Nieuw advies bestuur: Overnemen. 

Titel: Wanneer gaat we wát doen? 

Constaterende dat: 

- DWARSers super gezellig zijn en actief willen zijn in de organisatie 

Overwegende dat: 

- Leden niet altijd op de hoogte zijn van wanneer een evenement plaatsvindt  

Roept het bestuur op 



- leden en geïnteresseerden minstens een week van tevoren op de hoogte te 

brengen via de website, de nieuwsbrief, en Facebook 

Titel: Voedselbank 

Constaterende dat: 

- Er zijn goede banden met de voedselbank en de activiteit per twee maanden heeft 

deze banden bewerkstelligd 

Overwegende dat: 

- DWARS Groningen een linkse politieke jongerenorganisatie is die door regelmatig 

bij de voedselbank te helpen op een directe manier armoede kan verlichten 

- De voedselbank activiteit regelmatig wegviel en de communicatie naar de 

voedselbank niet optimaal was 

Roept het bestuur op 

- de activiteit die eens in de twee maanden plaatsvindt door te zetten en contacten 

met de voedselbank te onderhouden 

Titel: Opvragen en aanpassen notulen AAV 

Constaterende dat: 

- sommige mensen details in de notulen van de AAV te persoonlijk vinden en optie 

willen hebben om dit aan te passen 

Overwegende dat: 

- voor de transparantie en privacy van de leden zou dit gedaan moeten kunnen 

worden voordat het verspreid wordt onder het gehele ledenbestand 

Roept het bestuur op 

- op aanvraag van leden die aanwezig waren op  de AAv kunnen de notulen aan 

deze personen verstreken worden ter inzage en waar mogelijk kunnen, in overleg 

met het bestuur, wijzigingen aangebracht worden voordat deze notulen openbaar 

worden gemaakt voor allen leden 

Titel: Archiefdienst 

Constaterende dat 

- Er tijdens AAV’s veel wordt besproken en soms dingen worden besloten 

- Leden soms willen weten wat er eerder besproken en besloten is 

- Notulen, mits goed geschreven, een uitstekend middel zijn om hier achter te 

komen, 

- DWARS staat voor transparant bestuur, 

Roept het bestuur op 

- te komen tot een overzicht op de website met een overzicht van de notulen van de 

AAV’s van de afgelopen jaren, 

- En geeft het bestuur mee dat 



- er mastodonten rondlopen die vrij ver kunnen terugzoeken in hun email-account, 

zodat dit overzicht vrij uitgebreid kan worden. 

 

 

Winter 2018 

 

 

 

 

 

 

 


