
Aanvang: 20:00 

Voorzitter: Harm Verbeek 

Notulist: Femke Douma 

1. Opening 

De vergadering is geopend om 20:10. 

2. Vaststellen agenda 

Harm legt uit hoe de stemmingen verlopen. De agenda is vastgesteld. 

3. Vaststellen notulen AAV 4 april 2022 

De notulen zijn vastgesteld.  

4. Verantwoordingen 

- Bestuur geheel 

Er zijn geen vragen. 

- Individuele verantwoordingen bestuur 

Vraag aan Femke: wat was je favoriete activiteit om te organiseren? Antwoord: 

het gala. Vraag aan Femke: wat was je minst favoriete activiteit om te 

organiseren? Antwoord: ik denk duurzaam denken omdat duurzaamheid niet 

mijn favoriete onderwerp is.  

Vraag aan Hilbert: wat was je favoriete gezeur? Antwoord: de boekhouding 

kloppend maken. Vraag van Tanno aan Hilbert: je bent soms om 3 uur ’s nachts 

wakker om iets te fixen, wil je deze commitment doorzetten? Antwoord: heeft 

ook met mijn slaapritme te maken, maar ik houd de commitment zeker vol. 

Vraag van Wester aan Pien: wat is je favoriete commissie? Antwoord: de 

redactie, ze hebben mooi werk geleverd. Vraag van Tanno aan Pien: waarom 

heb je je niet opnieuw kandidaat gesteld? Pien: ik ga weer met een studie 

beginnen en wil me daarop focussen. 

Vraag van Sophie aan Frederiek: waar heb je het meeste zin in als je verkozen 

wordt volgend jaar? Antwoord: goed nadenken over de campagne en hoe we 

jongeren bij de provincie kunnen betrekken. Vraag van Hilbert aan Frederiek: wil 

je zelf op de lijst voor de provincie? Antwoord: Mijn prioriteit ligt bij bestuurslid 

dus misschien staartlijst. Vraag van Daniël: ben je bang voor extra werkdruk met 

4 bestuursleden ipv 5? Antwoord: ik hoop dat we alsnog iemand kunnen vinden, 

anders kunnen we wat minder doen. Vraag van Wester: wat is je favoriete actie? 

Frederiek: die is donderdag, we gaan gratis menstruatieproducten verspreiden 

op de RUG en MBO’s en HBO’s. Vraag van Floris: wat is je lievelingsdier? 

Frederiek: katten. Tanno: wat is je mening over cavia’s? Frederiek: door de 

ervaring met een ander kandidaatbestuurslids cavia wel positief. 

- Financiële verantwoording 

Vraag van Daniël: is de vermindering voor elke afdeling? Antwoord: wij hebben 

meer uitgaven dan andere afdelingen omdat we veel actiever zijn.  

Vraag van Sophie: wat was je favoriete uitgave?  

Hilbert laat de DWARS Groningen vlag zien.  

Vraag van Tanno: is er ruimte voor het adopteren van twee cavia’s op de 

afdeling? Antwoord: cavia’s zijn leuk, maar we hebben al een panda en daar 

houden we het graag bij.  

5. Verantwoording kascommissie 

Er was weinig continuïteit dit jaar, het duurde lang voordat Hilbert toegang had tot 

de rekening. Na de tweede kascontrole zag alles er goed uit. 



Vraag van Wester: wat was je favoriete boekhoudprobleem? Antwoord: Landelijk 

heeft via een interne rekening boekgehouden wat zorgde voor een kasverschil.  

6. Herbegroting 

De herbegroting is op het scherm te zien. Vraag van Pien: wat als Hilbert niet wordt 

ingestemd? Antwoord: dan moet er een nieuwe herbegroting komen.  

Vraag van Tanno: welk effect heeft het nieuws dat er weer coronamaatregelen 

kunnen komen op deze begroting? Antwoord: we hebben ook tijdens corona 

weinig van deze kosten gebruik gemaakt, maar er is nog wat geld overgelaten voor 

eventuele coronakosten.  

De herbegroting wordt per acclamatie ingestemd.  

7. Verantwoording kandidatencommissie 

Vraag van Hilbert: wie was de leukste kandidaat? Wester: daar mag ik geen 

uitspraken over doen? Vraag van Tanno: wat was je favoriete vraag tijdens de 

sollicitatie? Wester: welk standpunt van GL ben je het niet mee eens?  

Rémi: welk standpunt van GL ben jij het niet mee eens? Wester: GL was altijd 

neutraal over crypto waar ik heel erg tegen ben.  

8. Voorstellen en vragenrondje bestuurskandidaten 

Ivan stelt zich voor. Hij is gemotiveerd om als voorzitter MBO meer mee te nemen 

en campagne te voeren voor de provinciale verkiezingen.  

Vraag van Lisa: wat zou je anders doen dan de vorige voorzitter? Antwoord: anders 

dan Lisa meegaan naar het zomercongres, verder hebben jullie heel veel mooie 

dingen gedaan.  

Vraag van Benide: welke eigenschappen heb je van een voorzitter? Ivan: ik kan 

mensen samenbrengen en goed samen tot ideeën komen. 

Tanno: de concrete ideeën bij jou missen nog een beetje, zijn die er nu wel? Ivan: 

bijvoorbeeld een gesprek met meerdere PJO’s bij MBO’s hoe we elkaar kunnen 

helpen. Tanno: hoe sta je tegenover cavia’s? Ivan: ze zijn leuk maar maken veel 

geluid.  

Vraag van Daniël: heb je al nagedacht hoe je als bestuur DWARS actief gaat maken 

voor de campagne? Ivan: nog geen concrete ideeën maar lijkt mij zeker leuk om 

hier iets mee te doen, helemaal om te kijken welke onderdelen jongeren raken en 

we hier iets mee kunnen.  

Floris: ben je wel eens wezen Huis-aan-huizen? Ivan: nee maar lijkt me leuk 

Frederiek: heb je nog een bepaald politiek onderwerp waar je op wil focussen? 

Ivan: het lijkt me leuk om iets te organiseren over de fusie en wat moet worden 

overkomen om dit te bereiken.  

Sophie: wat is het meest vernieuwende dat je wil doen? Ivan: bij de MBO’s denk ik 

dat we echt wat kunnen halen.  

Benide: hoe zie je de samenwerking met de Drentse Stekken? Ivan: ik ben zelf in 

Drenthe geboren dus draag ze een warm hart toe.  

Remi: ben je meer een rode dwarser of groene dwarser? Ivan: meer een groene, ik 

stem geen pvda.  

Tanno: hoe sta jij tegenover de ingediende motie over Drenthe? Ivan: ik sta open 

voor samenwerking met drentse stekken. Tanno: wat is jouw beweegreden geweest 

om voorzitter te worden ipv commissievoorzitter of langer in de vereniging 

meedraaien? Ivan: ik heb wel bestuurservaring en ervaring in commissie, ik kan me 

het voorzitterschap wel eigen maken.  

 

Ilse stelt zich voor. Tanno: in het advies staat dat je hebt gekozen voor secretaris 



omdat je graag de social media wil beheren,welke social media wil je gebruiken? 

Ilse: ik heb wel ervaring met instagram  

Benide: wat is je favoriete kleur? Ilse: mosgroen 

Pien: ben je meer een rode of groene dwarser? Ilse: combi 

Daniel: heb je ervaring? Ilse: afgelopen 2 jaar in de politicie gezeten bij DWARS 

Frederiek: de secretaris maakt nu graphics en schrijft teksten, heb je daar ervaring 

mee? Ilse: ik maakte op de middelbare school posters dus ik wil die ervaring 

gebruiken 

Femke: wat ga je anders doen dan je voorganger? Ilse: daar heb ik nu geen 

antwoord op 

tanno: hoe sta je tegenover cavia’s ? Ilse: ik heb zelf cavia’s. 

 

Hilbert stelt zich voor. 

Floris: wat is je favoriete snack om te halen? Hilbert: bij het nieuweledenfestival 

hebben we vegan kroketten gehaald, die waren heel lekker. 

Benide: hoeveel invloed zou DWARS Groningen kunnen hebben op het 

omverwerpen van kapitalisme? En jij specifiek? Hilbert: helaas niet heel veel, maar 

door onze activiteiten kunnen we hieraan bij te dragen.  

Pien: wat heb je geleerd en wat wil je dit jaar anders doen? Hilbert: ik vind het 

moeilijk om contact te leggen met nieuwe personen en ik heb geleerd om meer 

nuance in te brengen.  

Daniël: wil je volgend DWARS congres een kamer delen? Hilbert: volmondig ja 

 

Frederiek stelt zich voor. Lisa: wat zou je anders doen dan de vorige politiek 

secretaris? Frederiek: ik heb heel veel respect voor de vorige politiek secretaris, ik 

heb niet een goed beeld van wat zij heeft gedaan. De band met de provincie kan 

wat beter, maar het moment was hier ook nog niet zo voor. 

Tanno: wat zijn lessen die je hebt geleerd die je wil toepassen op het komende 

jaar? Frederiek: goed op de planning letten, kleine dingen die moeten wel 

gebeuren. Pien: rood of groene dwarser? Frederiek: het is geen tegenstelling, het is 

verbonden dus ik kan die keuze niet maken.  

Daniël: heb je al bedacht hoe je dwars kan betrekken bij de campagne? Frederiek: 

we hebben nu al contact met de provincie en zijn al bezig met promotie. We willen 

eerst leden proberen te informeren en daarna betrekken door een campagne te 

creëren? 

Hilbert: wil je nog meer samenwerkingen met andere PJO’s dan vorig jaar? 

Frederiek: ik wil wat meer persoonlijk contact met andere bestuursleden zodat je 

wat sneller kan samenwerken.  

Tanno: ben je voor of tegen fusie tussen PvdA en GL? Frederiek: lastig onderwerp, 

nog niet een echte mening. We zijn ook nog niet zo ver.  

9. Voorstellen kandidaten kascommissie 

Remi en Tanno willen graag door als kasCo.  

Femke: wie was jullie favoriete penningmeester tot nu toe? Tanno: Hilbert is een 

toffe peer.  

10. Voorstellen kandidaten ZoekCie 

Sophie en Floris stellen zichzelf voor. Tanno’s vraag aan Floris: heb je zin om de 

ZoekCie te doen? Floris: ik vind het leuk om mensen af te stappen en vind dat niet 

eng dus denk dat ik hier geschikt voor ben. Remi: wat is erudiet (uit voorstelstukje)? 

Floris: luxe woord voor nerd. Benide: hebben jullie een appje gehad van dezelfde 



persoon die Mark rutte toen geappt had? Daar hebben Sophie en Floris geen 

actieve herinnering aan.  

Hilbert: vinden jullie ook dat de zoekcommissie hernoemd moet worden naar de 

vindcommissie? Geen antwoord.  

Tanno: staan jullie ervoor open om Drenthe meer te betrekken in jullie zoektocht? 

Sophie: Drenthe hoort bij de afdeling dus dat is zeker iets wat we willen meenemen. 

11. Voorstellen kandidaat RvA  

Lisa: heb je al ideeën voor advies? Sophie: Ik neem mee wat ik zelf lastig vond in 

mijn eigen bestuursjaar en wat ik hoorde van de bestuurskandidaten wil ik 

meenemen in adviezen.  

Tanno: zou je openstaan voor het adviseren van cavia’s aan het bestuur? Sophie: 

laten we zien of die situatie zich voordoet. 

12. Instemmen stemtelcommissie 

Daniël en Paula zijn per acclamatie aangenomen als stemtelcommissie.  

Harm legt uit hoe het stemmen werkt op het stembriefje.  

Punt van orde van Tanno: waarom is er gekozen voor a4tjes als stembriefjes? Lisa: ik 

was vergeten ze door de helft te doen. 

Pien voegt nog toe dat niks invullen een ongeldig stembriefje is, je stemt blanco 

door geen der kandidaten in te vullen.  

13. Pauze 

14. Stemming bestuur 

15. Stemming kascommissie 

16. Stemming ZoekCie 

17. Stemming Raad van Advies 

Er is tijdens de pauze gestemd voor alle functies. Om 22:00 wordt de vergadering 

hervat. Er wordt gezongen voor Jelles verjaardag. 

18. Uitslag 

Voor sommige functies zijn er totaal 17 stemmen, voor sommige 18 omdat Jelle 

tussendoor binnenkwam.  

Uitslag voorzitter: 14 Ivan 2 anders 1 blanco 

Uitslag secretaris: 17 Ilse 

Uitslag penningmeester: 16 hilbert 1 anders 

Uitslag politiek secretaris: 17 Frederiek 

Uitslag kasco: 17 remi 16 sam 17 tanno 3 anders 

Uitslag zoekcie: 18 stemmen: 18 floris 17 sophie 3 anders, waarvan 1 voor wester 

Uitslag rva: 17 sophie 3 anders waarvan 1 voor floris 

Er wordt gestemd of de volledige uitslag (de namen van de anders) nu of aan het 

einde van de AAV wordt gegeven, 3 stemmen voor nu 15 voor aan het einde van de 

AAV. 

19. Wijzigingsvoorstel Afdelingsreglement  

Lisa licht het wijzigingsvoorstel toe. Vraag: moet de zoekCie zoeken naar 

compentente kandidaten? Antwoord: dat is de taak van de kandidatencommissie.  

Frederiek: mogen de huidige bestuursleden ook mensen aanleveren? Lisa; 

bestuursleden mogen een lijst aanleveren van mogelijke kandidaten.  

18 voor 0 tegen. De wijziging is aangenomen.  

20. Moties  

Tanno licht de motie tegen gratis alcohol toe. Vraag van Benide: middelbare 

scholieren die minderjarig zijn mogen sowieso al niet drinken, hoe wordt dat anders 

als je geld vraagt voor alcohol? Vraag van Hilbert: waarom kies je er voor om 



mensen die drinken te bestraffen in plaats van mensen die niet drinken comfortabel 

te maken? Tanno: ik maak me druk om alcoholgebruik onder jonge mensen en alles 

wat gedaan kan worden om dat tegen te gaan zal ik steunen. Stemming: 4 mensen 

zijn voor, 13 mensen zijn tegen 1 iemand onthoudt zich van stemming 1. De motie 

is verworpen.  

Tanno en Benide lichten de motie toe. Ivan: wat is de motivatie van 1 bestuurslid als 

contactpersoon? Tanno: het maakt het makkelijker voor ons om te weten bij wie we 

moeten zijn. Ilse: uit hoeveel mensen bestaat de Drentse Stekken? Tanno: er zijn 12 

mensen in de appgroep, we willen nog meer mensen bereiken.  

Femke: waarom hebben jullie geen actie ondernomen tijdens activiteiten toen we 

het hadden over de drentse activiteit? Tanno: dat is een fout van ons geweest, het is 

daarom goed om een contactpersoon te hebben.  

Vraag: Willen jullie zelf een afdeling starten? Tanno: er is op dit moment geen goed 

pad om een afdeling te starten, we willen het wel.  

Voor: 10 Tegen: 4 Onthouden van stemmen: 4 Motie is aangenomen.  

 

Motie over Schaken  

Voor 11 Tegen 2 Onthouden 6 Aangenomen 

 

Motie voor serieus stemmen van Hilbert, Pien en Femke 

Stemmen: voor 13 tegen 3 onthouden van stemmen 2 Aangenomen  

23. Rondvraag  

Tanno: Klopt het dat we straks het afdelingslied gaan zingen? Antwoord: nee. 

21. Sluiting 

Gesloten om 22:41. 

  

 


