
Aanvang: 19:30 

Voorzitter: Anke 

1. Opening 

Anke opent de vergadering om 19:37. 

2. Vastellen agenda 

Anke voegt het punt ‘afscheid van bestuur’ toe aan de agenda, per acclamatie 

aangenomen. 

3. Vaststellen notulen AAV 16 december 2020 

Per acclamatie aangenomen. 

4. Verantwoordingen 

a. Bestuur geheel 

b. Individuele bestuursleden  

Vraag voor Sophie: Wester geeft complimenten dat de commissies ondanks 

corona toch nog vol waren. Hij vraagt welke commissie het leukst is. Sophie 

geeft hier een heel diplomatiek antwoord op, zij vond ze allemaal leuk op 

hun eigen manier. 

c. Financiële verantwoording 

5. Goedkeuren functieomschrijvingen 

Amendementen:  

Tanno stelt voor om de functie O&L te hernoemen naar algemeen coördinator. 1 

voor 17 tegen, afgewezen 

Tanno dient het volgende amendement in:  

Toevoegen van de volgende bulletpoint aan de Taken en verantwoordelijkheden: 

- Het bestuurslid leden en organisatie draagt zorg voor de ledenbinding van 

DWARS Groningen 

Voor: 1 Tegen: 10, afgewezen 

Wester stelt voor: behoud de naam intern coördinator. 8 voor 10 tegen, afgewezen 

 

De functieomschrijvingen zijn per acclamatie aangenomen. 

 

6. Verantwoording kandidatencommissie 

Anne heeft een vraag: waar liep de commissie tegen aan, wat zou beter kunnen?  

Wester: de helft van de commissie viel uit vanwege persoonlijke redenen, maar dat 

is uiteindelijk prima gegaan. Er was veel ervaring in de commissie dus alles ging 

soepel. 

7. Voorstellen + vragenrondje kandidaat-bestuursleden 

Vraag Gijs aan Noa: hoe wil je diversiteit aanpakken in de verschillende functies, en 

is er nog een verschil in hoe je het wil aanpakken per functie? 

Noa antwoordt dat ze onder andere bij scholen langs wil gaan. Ze geeft aan dat er 

niet zoveel verschil is in aanpak bij de twee functies waar ze voor solliciteert. 

 

Vraag Dianne aan Femke: hoe denk je dat je ervaring bij de FAC je gaat helpen als 

bestuurslid?  Femke antwoordt dat ze er geleerd actief bezig te zijn, en er ervaring 

met organiseren van activiteiten heeft opgedaan. 



Vraag Gijs aan Femke: waarom secretaris? Femke wil graag met socials en online 

aanwezigheid bezig gaan. De functie leek het beste bij haar te passen 

 

Vraag Tanno aan Susan: waarom heb je voor deze twee functies gekozen? 

Susan geeft aan dat secretaris haar voorkeur heeft, ze kan goed schrijven en 

overzicht houden. Maar penningmeester heeft dat ook dus dat past ook bij haar.  

 

Tanno aan Sophie: wat zijn je plannen als voorzitter? Sophie: meer betrekken van 

leden op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld de redactie veel actiever is 

geworden nadat ze een ander takenpakket kregen met het krantje. Daar wil Sophie 

lering uit trekken om de leden ook op andere manieren extra actief te maken. 

 

8. Voorstellen kandidaten kascommissie 

Er zijn geen vragen. 

9. Stemming  

10. Pauze  

11. Uitslag stemming 

Kascommissie: Sam, Tanno en Remi zijn verkozen tot kascommissieleden! 

Bestuur: Sophie is verkozen als voorzitter. Noa is verkozen als bestuurslid 

Organisatie en Leden, Lisa is verkozen als politiek secretaris, Femke is verkozen als 

secretaris, Susan is verkozen als penningmeester. 

12. Wijzigingsvoorstellen Afdelingsreglement 

Geen vragen over redactionele wijzigingen, aangenomen. 

Geen vragen inhoudelijke wijzigingen over ontbinden commissies, aangenomen. 

 

Wester vraagt over de RvA of er voor de RvA wel genoeg leden gevonden kunnen 

worden, gezien de toelichting op zijn motie voor een zoekcie. 

Anne antwoordt dat een RvA nuttiger is omdat deze leidt tot een meer kritische 

houding en het de AAV beter kan inlichten over functioneren bestuur. Daarom 

verwacht Anne dat er meer enthousiastelingen zullen zijn voor de RvA. 

Waar zit het verschil tussen het huidige contact tussen bestuur en oud-bestuur en 

een rva? Anne: er is overeenkomst maar dat kunnen we zo officiëler maken. 

Daarnaast zijn het niet per sé alleen OB’ers die in de RvA kunnen. 

 

Er wordt een amendement aangenomen om de lengte van de termijn van de RvA 

vast te stellen in het voorstel. 

De wijziging van het AR is aangenomen. 

13. Moties 

Motie stuur het bestuur naar het congres: aangenomen 

Motie ZoekCie: afgewezen 

Motie bestuurskandidaten zoeken: aangenomen 

14. Afscheid van bestuur 

15. Rondvraag 

16. Sluiting 


