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Uitleg reader en praktische informatie 

Aankomende woensdag 15 januari vindt de algemene afdelingsvergadering van DWARS Leiden-

Haaglanden plaats. Het wordt gehouden in de Vergulde Kruik in Leiden. 

Aanvang: 19:00 inloop, 19:30 begin 

Datum: 15 januari 2020 

Locatie: De Vergulde Kruik Leiden, Haarlemmerstraat 22, 2313 GA Leiden 

 

Tijdens avond worden ingediende HR-wijzigingen en moties in stemming gebracht. Het zittende bestuur 

zal de verantwoording afleggen. De kandidaten voor de volgende bestuurstermijn zullen een korte 

pitch gaan houden. Na hun pitches volgt de stemming voor het nieuwe bestuur. 

 

In deze reader staan: de verantwoording van het zittende bestuur, de motivaties van de bestuur 

kandidaten, wijzigingen van het huishoudelijk regelement en de moties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierboven de routebeschrijving vanaf Leiden Centraal 
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Inleiding 

 
Het afgelopen halfjaar heeft DWARS Leiden-Haaglanden weer diverse activiteiten  
georganiseerd, van gouwe ouwe acties als het politiek schoen zetten in het centrum van  
Den Haag tot nieuwe activiteiten zoals de Eendwijding in Rijswijk.  
 
Er zijn geen verkiezingen in aankomst geweest. DWARS Leiden-Haaglanden heeft deze tijd  
benut door de banden met de lokale GroenLinks afdelingen te versterken en het DWARSe  
geluid te laten horen in de lokale politiek. De vertegenwoordiging van GroenLinks binnen het 
nieuwe provinciebestuur en de gemeenteraden heeft dit belangrijker en ook effectiever  
gemaakt.   
 
Het bestuur heeft de afgelopen periode veel plezier gehad met het organiseren van en het  
meedoen met de activiteiten van DWARS Leiden-Haaglanden. Het bestuur hoopt dat alle  
leden zoals altijd hebben genoten van de traditionele, maar ook van de nieuwe activiteiten,  
en bedankt alle leden voor hun inzet, enthousiasme en toewijding het afgelopen halfjaar.  
 
 
Met DWARSe groet, 
 
Jullie bestuur 
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Verantwoordingen bestuur 

 

Rianne Pieffers – Voorzitter 

Alweer een halfjaar zitten wij als het huidige bestuur van DWARS Leiden-Haaglanden en mijn eerste 

halfjaar is voorbij gevlogen. Dit is de derde verantwoording die ik schrijf als bestuurslid van de 

afdeling, maar met hele andere gebeurtenissen om op te reflecteren en op vooruit te kijken.  

Ik wil graag beginnen met het bedanken van de andere bestuursleden voor hun inzet. We hebben aan 

het begin even de tijd nodig gehad om op te starten en om te wennen aan de functies. In deze periode 

stonden activiteiten niet altijd op tijd klaar om aangekondigd te worden, maar ik was wel opgelucht 

dat we geen activiteiten hebben moeten afzeggen en na deze periode ging het heel soepel. Ik ben 

heel trots op hoe iedereen is gegroeid in hun functie en wat zij hebben geleerd in de afgelopen paar 

maanden. Ik hoop dat ik hierin iedereen voldoende de mogelijkheid heb gegeven om zich te 

ontwikkelen en dat ik hierin ook voldoende heb kunnen begeleiden. Ik heb regelmatig persoonlijk 

contact gehad met anderen en dan ook gevraagd naar hun ervaringen. Dit was één van de punten die 

ik mijn verkiezing heb genoemd en ik wil dit graag het komende halfjaar volhouden om te doen. 

Ik heb het geluk dat de voorzitters van andere PJO’s net zo enthousiast van start gingen en ik heb 

regelmatig en goed contact met hen. Begin dit jaar had ik nog niet een goed beeld van wat ik precies 

wilde doen op inhoudelijk vlak, maar in samenwerking met anderen heb ik mij namens DWARS hard 

kunnen maken tegen het verkameringsbeleid in Leiden en in Den Haag hebben we ingezet op de 

aandacht voor jongere statushouders met tot gevolg dat daarover een paragraaf in het nieuwe 

coalitieakkoord is gekomen. Het komende halfjaar wil ik me graag het verkameringsbeleid in Den 

Haag in de gaten houden en hebben we plannen voor een ludieke actie waar ik veel zin in heb. 

De knuffelgemeente is weer opgepakt! Na vorig jaar geen knuffelgemeente te hebben gehad was er 

dit jaar weer veel vraag naar. Wij hebben als bestuur gekozen voor Rijswijk als knuffelgemeente. Ik 

ben op de ALV van GroenLinks Rijswijk aanwezig geweest en daar heb ik gehoord over ik hun harde 

werk binnen de gemeenteraad en het enthousiasme van de werkgroepen en leden gezien. Daarnaast 

hebben we een excursie georganiseerd naar de kinderboerderij van Rijswijk waar ook twee 

gemeenteraadsleden aanwezig waren. 

We hebben het afgelopen halfjaar zeker niet stil gezeten en we zijn ook zeker niet van plan dat het 

komende halfjaar te doen. Ik wil graag afsluiten door alle leden te bedanken voor hun aanwezigheid 

bij activiteiten en activiteit in de Whatsappgroep. Daarnaast wil ik Stein bedanken voor de overdracht 

en dat ik altijd bij hem terecht kon met vragen. Ik heb heel veel zin om nog een halfjaar mij in te zetten 

als voorzitter van DWARS Leiden-Haaglanden en ik zal ook mijn best doen om er een mooie tijd van te 

maken. 
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Hiske Scholtens – Secretaris  

Lieve DWARSers, 

 

Na alweer een halfjaartje secretaris te zijn van deze prachtige afdeling begin ik nog erg tevreden 

binnen mijn functie. Ik ben hierbij bezig geweest met het volgen van de AVG, maar natuurlijk ben ik 

ook veel bezig geweest met allerlei andere leuke zaken. Aan het begin was mijn opstart vrij lastig, 

gezien ik eerst lang op Ameland zat. Toen ik terugkwam heb ik langzamerhand mijn plekje gevonden. 

Zo nu en dan vond ik het lastig om niet teveel hooi op mijn vork te nemen en ook goed voor mijn eigen 

mentale gezondheid te zorgen. Uiteindelijk denk ik hier een goede balans in gevonden heb en denk ik 

dat dit ook beter zal gaan binnen mijn tweede termijn.  

Als eerste was een grote bezigheid van mij het veranderen van de website. Naast het controleren of 

alle taal B1 was, ben ik ook erg veel bezig geweest met het veranderen van de banners. Dit was af en 

toe lastig voor mij, gezien mijn vaardigheden met alles wat ook maar een klein beetje technisch is niet 

bestaan. Uiteindelijk ben ik er wat langer mee bezig geweest dan gehoopt, maar ik ben dan ook zeer 

tevreden over het uiteindelijke resultaat. Bij verdere tips hoor ik het natuurlijk erg graag, want de 

website moet natuurlijk wel goed bijgehouden worden.  

Mijn favoriete activiteit binnen mijn eerste halfjaar was natuurlijk wel de eendwijding. Hier heb ik ook 

veel tijd voor genomen. Het contact met de kinderboerderij was erg goed en natuurlijk had Niels de 

mooiste eend uitgezocht. Als echte diepfries en noorderling ben ik ook echt een dierenfreak. Dus hier 

voelde ik me echt op mijn plaats en vond ik het erg gezellig, met mijn nieuwe beste vriendinnetje Aukje 

de koe die net als ik uit Friesland komt. Maar natuurlijk moeten we sinterklaasactiviteit, Links Lullen, de 

sprekersavonden met Balder en Niels van de Berge, de PJO karaoke, de borrels en de prinsjesdag 

activteiten.  

Na deze activiteit hebben we het contact met Rijswijk beter opgenomen. We willen vanaf nu actiever 

worden en meer de input van jongeren geven. Op 6 februari ben ik van plan om aan te sluiten bij een 

avond over eenzaamheid die ze georganiseerd hebben. Ik hoop dat ze open staan voor meer input 

van ons en zou dit graag op mij willen nemen als dat mogelijk is.  

Ik hoop dat ik tijdens mijn tweede termijn nog verder door kan gaan groeien en nog heel veel kan 

gaan leren. Daarnaast ga ik het traject van DWARS op weg volgen. Hierdoor hoop ik ook nog veel 

dingen te leren en dit binnen deze functie toe te kunnen gaan passen.  

 

Liefs, 

Hiske 
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Niels Goedegebure – Penningmeester  

Beste AAV, 
 
Afgelopen halfjaar heb ik jullie bonnetjes mogen bewaren, locaties mogen  benaderen en facturen 
mogen versturen. Maar naast geldzaken heb ik me ook bezig gehouden met allerlei andere dingen, 
waarover ik zo meer zal vertellen!  
Ten eerste het financiële. De in de zomer opgerichte lustrumcommissie was nog niet inbegroot, dus daar 
moest wat voor gevonden worden. Na wat onderhandelen is er met financiële steun van GroenLinks 
Leiden een aardige borrel opgezet. Ik ben erg blij dat het is gelukt om hier genoeg geld voor vrij te 
maken (de gefrituurde bloemkool had natuurlijk niemand willen missen!). Iets waar ik meer mee had 
willen doen waren politieke acties. Nu is een deel hiervan voor World Cleanup Day gebruikt, maar 
qua geld was er nog ruimte geweest voor meer acties. Verder is het goed gelukt om Commieklaas en 
de nieuweledenborrel (post Promotie) niet te duur te maken, en hebben we zelfs  
nog een prachtige mijter over voor in de toekomst. Ook is het goed gelukt om alles veganistisch in te 
kopen, wat maar weer laat zien dat veganistisch eten vinden helemaal niet zo moeilijk is. 
 
Over het geheel genomen ben ik blij met de realisatie van de begroting en kijk ik er erg naar uit om 
komend half jaar nog beter aan de slag te gaan met de nieuwe begroting!  
 
Een onderwerp waar ik verder in het bijzonder op wilde focussen is een goede communicatie over 
financiële zaken. Dit is de reden dat de presentatie van de begrotingsrealisatie lekker visueel is dit 
jaar, maar ook achter de schermen ben ik bezig geweest. Zo heb ik wat meer tijd gestopt in het 
inzichtelijk maken van kostenverdelingen voor andere PJO’s bij samenwerkingen, en stuurde ik  
regelmatig ongevraagde updates over de financiële stand van zaken aan de rest van het bestuur. Ik 
ben er steeds meer van overtuigd dat een goede communicatie fundamenteel is voor alles, en hier zal 
ik ook in de toekomst veel aandacht aan besteden. 
 
Dan de activiteiten! Ik zou niet kunnen kiezen wat de leukste activiteit was, maar ik zal er één wat 
verder uitlichten: World Cleanup Day. Deze actie, georganiseerd samen met Jonge Socialisten, was de 
eerste activiteit waar ik echt nauw betrokken was bij de organisatie. Ik vond dit zelf een van de leukste 
activiteiten, vooral omdat ik veel plezier haalde uit het samenwerken. Ook vond ik het heel  
tof dat er een aantal mensen zich hadden aangesloten die niet lid waren van ons of de JS, maar zich 
desalniettemin heel welkom voelden. Gecombineerd met het stukje over de actie op Unity.nl (Leidse 
nieuwssite) vind ik deze actie een mooi voorbeeld van hoe wij zichtbaar iets positiefs hebben gedaan, 
zonder gezelligheid en inclusiviteit uit het oog te verliezen. 
 
Verder heb ik erg genoten van de adoptie van de eend, het zingen bij de karaoke en de vele 
discussies die er zijn gevoerd. Komend jaar hoop ik nog veel meer leuke dingen te kunnen mede-
organiseren, financieren en uitvoeren.  
 
Veel liefs, 
Niels Goedegebure  
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Hannah Stegenga – Promotie & Ledenwerving 

Lieve DWARSers,  

 

Afgelopen jaar mocht ik jullie bestuurslid Promotie en Ledenwerving zijn, en dat deed ik met veel 

plezier! Het was even een rustige periode na de twee verkiezingen van afgelopen jaar. Hierin hebben 

we veel leuke activiteiten kunnen organiseren, zoals de Prinsjesdag pubquiz, de thema-avond met Niels 

van den Berge, en natuurlijk niet te vergeten de Eendwijding.  

Ik vond het erg leuk om af en toe te kunnen helpen bij het regelen van een locatie of een spreker. 

Helaas kon ik er niet altijd bij zijn, omdat ik dan aanwezig moest zijn als mentor bij een 

studentenvereniging, maar nu dat is afgelopen hoop ik er weer vaker bij te zijn en zo meer bij te 

kunnen dragen! 

De promotie van de activiteiten verliep in het begin niet altijd even soepel. Dit kwam vaak doordat we 

de activiteit nog niet helemaal rond was en het daarom wat lastiger was om het al te promoten. Toen 

we eenmaal echt bezig waren, ging dit een stuk beter! 

Ik had beloofd om de bestuurstelefoon weer in te voeren. Dit bleek makkelijker gezegd dan gedaan. 

De provider deed nogal lastig, het valt nog niet mee om door hun keuzemenu heen te komen zonder 

dat ze ophangen… Uiteindelijk hebben we besloten om een nieuwe simkaart te bestellen, dus toen dat 

allemaal geregeld was, werd het een kwestie van timing. Ik heb toen besloten om het na de laatste 

activiteit op 16 december te regelen, want toen zat het minder in de weg met de promotie van andere 

activiteiten.  

Ik zou graag nog een half jaar verder willen als bestuurslid Promotie en Ledenwerving! Hierin zou ik de 

bestuurstelefoon verder goed willen laten werken en wat meer helpen met het organiseren van 

superleuke activiteiten en die promoten!  

 

Hannah 

 

Charlotte Carella – Algemeen Bestuurslid 

Lieve DWARSers,  

 

Met veel plezier ben ik het afgelopen halfjaar Algemeen Bestuurslid geweest. Het was een mooie kans 

om als vrij nieuw lid in korte tijd te leren hoe de organisatie precies werkt en veel geweldige mensen te 

ontmoeten. Ik heb het ontzettend naar m’n zin bij DWARS. Hiervoor wil ik jullie graag bedanken!  

Tot nu toe heb ik vooral een ondersteunende rol gehad. Dit betekent dat ik meedacht over mogelijke 

activiteiten, aanwezig was bij activiteiten en overige taken uitvoerde waar nodig. Een paar keer had ik 

een actievere rol: bijvoorbeeld bij het maken van de vragen voor de Prinsjesdag Pubquiz en bij de 

Sinterklaas activiteit, die bij mij thuis werd gehouden. Ook zit ik namens het bestuur in de Lustrum 

Commissie.  

Maar de tijd is voorbijgevlogen en ik heb nog lang niet alles kunnen doen wat ik wilde. Daarom hoop 

ik dat jullie mij toestaan om nog een half jaartje door te gaan. Nu ik begrijp hoe alles werkt, hoop ik 

wat meer initiatief te kunnen tonen. Hoe precies, lees je in mijn sollicitatie!  
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Marit de Goede – Algemeen Bestuurslid & Vicevoorzitter 

Lieve DWARSers,  

 

Afgelopen half jaar ben ik voor mijn tweede termijn één van jullie algemeen bestuursleden geweest. 

Dit was wederom super leuk om te doen, en ik heb veel bijgeleerd. De tijd is erg snel gegaan sinds de 

AAV in juni, en we hebben veel activiteiten kunnen organiseren.  

De grootste taak die ik op mij heb genomen is het regelen van locaties en sprekers voor activiteiten, al 

dan niet met succes. Ik ben begonnen met mij te focussen op het aanbrengen van interne structuur en 

duidelijkheid voor toekomstige besturen, zodat de afdeling zo goed mogelijk kan functioneren. Ook 

staan er al een aantal activiteiten op de planning waarvoor ik (mede)verantwoordelijk ben.  

De tijd is voorbij gevlogen, en hierdoor heb ik niet het idee dat ik mij maximaal in heb kunnen zetten. 

Wel ben ik blij dat ik bij bijna alle activiteiten aanwezig heb kunnen zijn. Er zijn veel leuke activiteiten 

geweest met andere PJO’s en bijzondere sprekers, waar ik ook aan bij heb kunnen dragen. Als 

vicevoorzitter heb ik geen enkele keer hoeven inspringen, hier kan ik dus niet op reflecteren, behalve 

door te zeggen dat ik ook hier graag ervaring mee opgedaan had.  

Mijn zelfvertrouwen in het meebesturen van de afdeling is sterk gegroeid. Dit zelfvertrouwen en mijn 

nog steeds groeiende motivatie om de afdeling te ondersteunen hoop ik graag in actie om te zetten in 

de volgende termijn!  

 

Marit  

 

 

Niek Veen – Algemeen Bestuurslid 

Het afgelopen half jaar ben ik als Algemeen Bestuurslid verantwoordelijk geweest voor de 

communicatie tussen DWARS Leiden-Haaglanden en GroenLinks Den Haag. Ik heb daarom elke maand 

de raadsvergadering in Den Haag bijgewoond, en ben aangeschoven bij de fractievergaderingen van 

GroenLinks Den Haag. Hier kreeg ik ook de mogelijkheid om namens DWARS vragen te stellen of 

opmerkingen te maken over het gevoerde beleid door GroenLinks. Vanwege de breuk van het college 

met Groep de Mos en de daaruit volgende coalitieonderhandeling heb ik echter niet mogen 

aanschuiven bij de fractievergaderingen van oktober tot december. Ondanks dit ben ik erg tevreden 

over de samenwerking met GroenLinks en andere Haagse instanties het afgelopen half jaar.  

Dit betekent trouwens niet dat ik mij alleen op Den Haag heb gericht. Zo ben ik bijvoorbeeld vanwege 

het verkamering beleid in Leiden, en de gevolgen die dit heeft voor veel studenten in Leiden, aanwezig 

geweest bij de commissievergadering die zich met dit beleid bezig houdt.  

Hierbij heb ik meegeholpen met het organiseren van de activiteiten van DWARS. Ik ben bijvoorbeeld 

verantwoordelijk geweest voor het regelen van een locatie voor de thema-avond integratie met Niels 

van den Berge en voor de Kascommissie vergadering. Op dit vlak had ik nog nauwelijks ervaring 

voordat ik het bestuur in ging, en daardoor heb ik mij minder bezig gehouden met het opzetten van de 

activiteiten dan ik graag had gezien, niet geholpen door het feit dat de communicatie met de Haagse 

politiek en mijn studieverplichtingen ook een behoorlijk deel van mijn tijd innamen. Ik zou mij daarom 

graag in de komende bestuursperiode meer inzetten op het opzetten van onze activiteiten. 
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Verantwoording Kascommissie 

Op 17 december jl. is de kascommissie samengekomen. De Kascommissie, bestaande uit Tom 

Bruggeman, Luuk Voncken en Kaspar Wijermans, was volledig aanwezig. Vanuit het bestuur waren 

Niels Goedegebure (Penningmeester) en Niek Veen (Algemeen Bestuurslid) aanwezig. We hebben hier 

de financiële administratie en het financieel jaarverslag over 2019 bekeken en geëvalueerd. Hierover 

zijn de volgende op- of aanmerkingen gemaakt. 

Boekhouding 

Zoals wij graag zien bezit de afdeling momenteel geen fysieke kas. Echter werden in het 

boekhoudsysteem uitgaven wel op de kas geboekt. Ook waren veel bedragen in het boekhoudsysteem 

gesaldeerd (de mogelijke baten van een activiteit waren al van het eindbedrag afgetrokken). Dit 

maakte het controleren van de uitgaven onnodig lastig. De penningmeester heeft beloofd na de 

controle de digitale boekhouding grondig te herzien. Dit is gebeurd en de kascommissie heeft de 

volledig opgeschoonde boekhouding op 1 januari ontvangen. Als de penningmeester zich aan de 

nieuwe regels houd dan verwacht de kascommissie een rustig voorjaar. 

Verder was er bij de afroming €4,46 meer afgeroomd dan verwacht. Dit betekent dat er €4,46 

minder is uitgegeven dan in de realisatie is verwerkt. De kascommissie vertrouwt de penningmeester in 

zijn beoordeling dat dit niet valt terug te halen, en accepteert de jaarrekening zoals aangeboden 

door de penningmeester. 

Begrotingsdiscipline 

Op World Cleanup Day na zijn er geen politieke acties uitgevoerd, waardoor slechts 17% van deze 

begrotingspost is gerealiseerd. Ook op andere posten is er minder uitgegeven dan begroot. De 

penningmeester geeft hier aan dat verschillende activiteiten goedkoper waren dan begroot, onder 

andere omdat bij Politiek Schoen Zetten er gratis thee was. Commieklaas is lager uitgevallen omdat 

uitgaven voor herbruikbare spullen bij bestuursbezittingen zijn komen te vallen. 

Doelmatigheid 

De afdeling geeft relatief veel uit aan rondjes. Hoewel geld naar drankjes op zichzelf niet verkeerd is 

vindt de kascommissie het belangrijk dat de afdeling zich hiervan bewust is. Ook was een van de leden 

van de Kascommissie teleurgesteld dat er bij een activiteit waar wel een rondje werd gegeven door 

niemand alcohol werd besteld. De andere leden van de kascommissie vinden dit eigenlijk niet zo’n 

probleem. 

Qua andere uitgaven was er het sprekerscadeautje voor ons lievelingskamerlid, dat fabuleus doch 

prijzig was. Aangezien dit niet in lijn is met het bedrag dat normaliter voor sprekerscadeautjes wordt 

uitgegeven is de kascommissie van mening dat hier in de toekomst eenduidig beleid op moet worden 

gevoerd. 

 

Conclusie 

De kascommissie is ervan overtuigd dat de aan haar gepresenteerde boekhouding en resultaat na de 

gemaakte aanpassingen representatief is voor wat er het afgelopen boekjaar allemaal is gebeurd. De 

kascommissie geeft de afdeling daarom een positief stemadvies mee voor het decharge verlenen 

omtrent de jaarrekening van de afdeling. 
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Introductie kandidaten bestuur 

Hannah Stegenga - Promotie en Ledenwerving 

Lieve DWARSers, 

Na een superleuk afgelopen half jaar als jullie bestuurslid promotie en ledenwerving, stel ik me weer 

verkiesbaar voor deze functie! Ik heb er erg van genoten en veel geleerd afgelopen paar maanden, 

en hier zou ik graag mee verder willen gaan.  

Als ik opnieuw word verkozen, zou ik graag verder willen werken aan de bestuurstelefoon. Dit was 

deze termijn nog niet goed gelukt, door meerdere redenen, zoals de provider die niet meewerkte en 

timing. Daarnaast zou ik graag Instagram wat actiever willen gebruiken. Ik ben hier al een beetje mee 

bezig geweest, maar zou dit graag willen doorzetten zodat we kunnen laten zien wat voor leuke en 

interessante activiteiten we organiseren!  

Verder is het afgelopen jaar niet helemaal goed gelukt om vaak naar de fractievergaderingen van 

GroenLinks in Leiden te gaan. Dit zou ik graag willen veranderen, om beter op de hoogte te blijven 

van wat er speelt in Leiden en om goed het contact te onderhouden met de GroenLinks-afdeling.  

Ik hoop op jullie steun! 

 

Hannah 

 

Charlotte Carella - Algemeen Bestuurslid 

Lieve DWARSers,  

 

Zoals ik al aangaf in mijn verantwoording, zou ik graag nog een halfjaar Algemeen Bestuurslid zijn! Nu 

ik goed begrijp hoe DWARS werkt, kan ik me nog meer voor jullie inzetten.  

Een van de dingen die ik nog wil doen, is een meer inhoudelijke activiteit organiseren. Een onderwerp 

dat mij hiervoor interessant lijkt is ‘de privatisering van het onderwijs’. Dit onderwerp is actueel, onder 

andere doordat er recentelijk een wetsvoorstel van GroenLinks is aangenomen door de Tweede Kamer 

om de ouderbijdrage echt vrijwillig te houden, zodat kinderen niet worden buitengesloten. Ik ben al op 

zoek naar een goede spreker.  

Verder wil ik mijn best doen om onze relatie met GroenLinks Leiden te versterken. Dit betekent vaker 

en actiever aanwezig zijn bij hun vergaderingen en activiteiten. Op deze manier wordt het makkelijker 

om onze mening over hun beleid te geven en is de kans groter dat er naar ons geluisterd wordt.  

Ten slotte wil ik nog aangeven dat ik het belangrijk vind dat leden veel inspraak hebben. Dus is er nog 

een activiteit die jij heel graag zou willen meemaken bij DWARS Leiden-Haaglanden, laat het me 

vooral weten! Dan ga ik mijn best doen om die te organiseren.  

Ik hoop dat jullie dit allemaal ook leuk en belangrijk vinden en op mij stemmen ☺  
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Niek Veen - Algemeen Bestuurslid 

Lieve DWARSers, 

Voor wie mij nog niet kent, ik ben Niek Veen, 20 jaar, student International Relations and 

Organisations. Ik woon ondertussen bijna 2 jaar in Den Haag, waar ik als actieve campagne vrijwilliger 

en volger van de raad mij inzet voor de lokale GroenLinks afdeling. Het afgelopen half jaar heb ik mij 

als Algemeen Bestuurslid van deze afdeling bezig gehouden met het onderhouden van de 

communicatie met GroenLinks, en het organiseren van onze evenementen. Ik zou hier graag nog een 

half jaar mee doorgaan, om onze DWARSe belangen te vertegenwoordigen en goed te laten horen in 

de regio. Ik hoop op jullie steun hierbij. Alvast heel erg bedankt! 

 

Groetjes, 

Niek Veen 

 

 

Marit de Goede - Algemeen Bestuurslid & Vicevoorzitter 

Lieve leden van DWARS Leiden-Haaglanden,  

 

Het afgelopen half jaar is voorbij gevlogen! De zomertour, nieuweledenborrel, politieke acties, 

activiteiten met andere PJO’s, en toen was 2019 alweer over! Het was een erg leuk half jaar en ik wil 

mij graag opnieuw verkiesbaar stellen als Algemeen Bestuurslid, om de overige bestuursleden te 

ondersteunen waar nodig en mijn eigen taken rondom het organiseren van activiteiten voort te zetten. 

Voor iedereen die mij nog niet kent; ik ben Marit de Goede, 20 jaar oud, en ik begin in februari met 

mijn afstudeeronderzoek voor de studie Bestuurskunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Ik woon in 

Hoofddorp en ben sinds 2 ½ jaar actief bij DWARS. Sinds het begin van mijn lidmaatschap ben ik 

enkel actief geweest bij onze afdeling, ondanks dat ik eigenlijk bij de afdeling Amsterdam hoor. Onze 

afdeling is mijns inziens veel gezelliger, en doordat ik nu zo vaak in Zuid-Holland ben voor het 

bestuurlidschap, word ik ook steeds meer verliefd op deze omgeving.  

 Komend termijn zijn er geen verkiezingen, wat veel ruimte biedt voor bijzondere activiteiten. Tijdens 

de vorige AAV heb ik mijn wens uitgesproken om een activiteit te organiseren die een andere 

stampartij van GroenLinks eert, dit zou ik nog steeds graag doen, het liefst een activiteit met christelijke 

jongerenorganisatie. Er komt een DWARS Academy training aan voor de leden, die ik mede 

organiseer, dus hier kijk ik naar uit. Verder zal in de lente het afdelingsweekend weer plaatsvinden, 

hier zijn de voorbereidingen nu al voor aan de gang, en hier ga ik graag mee verder.  

Ik heb mij beziggehouden met een langetermijnplanning, voor meer duidelijkheid op het gebied van 

activiteiten voor zowel de leden als het bestuur, dit vind ik erg belangrijk voor continuïteit en 

transparantie in de afdeling. Hier ga ik graag mee door in de volgende termijn. Tijdens de volgende 

termijn zou ik het contact met onze knuffelgemeente Rijswijk goed willen houden, door activiteiten in hun 

gemeente te plannen en belangrijke onderwerpen in de gaten te houden en hierop in te springen.   

Ik hoop dat jullie erop vertrouwen dat ik de afdeling het komende halfjaar wederom kan 

ondersteunen.  

Tot op de AAV op 15 januari!  

Marit de Goede 
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Introductie kandidaten Kascommissie 

 

Tom Bruggeman – Kascommissielid 

Hoi Ik ben Tom  

Hallo , Ik ben Tom. 

Sinds voorjaar 2018 zit ik in de kasco , Dit is dus het laatste jaar dat ik mag. 

In de afgelopen jaren heb ik voor de AAV’s het werk van Ahmet , Noah en nu Niels als penningmeester 
kritisch mogen bekijken dat heb ik met veel plezier gedaan en dat wil ik graag blijven doen, maar 
tegelijkertijd vind ik dat de kasco ook wel wat doorstroom moet hebben . 

Mocht je tussen mij en een frisse kandidaat twijfelen: stem dan dus niet op mij. 

Zeker nu de Kasco uit drie leden moet bestaan is er echter , zo leert de ervaring, een kans dat we niet 
genoeg gegadigden hebben dus stel ik me uit voorzorg kandidaat. 

  

Mijn hobby’s zijn tekenen en gitaar spelen. 

Favoriete kleur : Groen 

 

 

Sybren Deuzeman – Kascommissielid 

Lieve DWARS’ers van Leiden-Haaglanden, 

Na vele jaren actief te zijn geweest in de mooiste afdeling van ons land, onder andere als voorzitter, 

penningmeester en lid van de kascommissie, ben ik in september verhuist. Ik kreeg werk als data-

trainee bij de Rijksoverheid. De jarenlange hegemonie van Holland in ons pact tegen de Habsburgers 

zorgt ervoor dat je dan naar Den Haag moet verhuizen. Na 26 mooie jaren in het noorden, met een 

jeugd in Friesland en een studietijd in Groningen woon ik nu in het “westen”. Hoewel niets boven 

Groningen gaat had ik met Leiden-Haaglanden uiteraard een mindere afdeling kunnen treffen. 

Aangezien ik kascommissiewerk erg mooi vond toen ik dat voor Groningen en landelijk deed, zou ik 

dat ook graag voor mijn nieuwe afdeling doen. 

Sybren Deuzeman 

 

 

Kaspar Wijermans – Kascommissie 

Heyhey ik ben Kaspar en ik heb het afgelopen jaar onderdeel van de kasco Leiden-Haaglanden 
mogen zijn. Ik heb met veel plezier de boekhouding van de penningmeesters doorgespit. Ik zou  dit 
graag volgend jaar nog een keer doen en namens jullie de penningmeesters goed in de gaten houden 
zodat de afdeling overwogen beslissingen kan nemen. 
 
Kaspar 
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Loes Veeger – Kascommissie  

Lieve DWARSers, 
 
Na een paar jaar zonder officiële functie binnen onze prachtige afdeling en slechts als "oude garde" 
van tijd tot tijd activiteiten bij te wonen zou ik graag weer een functie gaan vervullen bij DWARS 
Leiden-Haaglanden. Hoewel ik geen tijd meer heb voor een van de meer tijdrovende taken binnen 
onze mooie organisatie klopt mijn DWARSe hart nog steeds en daarom wil ik graag lid worden van de 
Kasco. Zoals de VVD ons leert is geld immers superbelangrijk en het moet rollen, maar niet worden 
verkwist. Ik zie hier graag op toe. Met anderhalf jaar lokale bestuurservaring denk ik voldoende 
bagage te hebben voor de klus en ik hoop dan ook dat jullie mij op de AAV (jeetje in mijn bestuurstijd 
heette het nog ALV) zullen kiezen als Kasco lid.  
 
Veel liefs en knuffels, 
 
Loes Veeger 
 

 

 

Stefan van der Lee - Kascommissie 

Hey! 

Mijn naam is Stefan en ik ben 26 jaar oud. Ik woon in een studentenhuis in Delft en studeer daar 
technische informatica aan de Haagse Hogeschool. Zo’n anderhalf jaar geleden ben ik lid geworden 
bij DWARS en vanaf het begin af aan heb ik het ontzettend naar mijn zin gehad. Ik heb veel toffe 
activiteiten binnen de afdeling Leiden Haaglanden mogen meemaken en hoop in de toekomst nog bij 
veel activiteiten aanwezig te kunnen zijn. Verder was ik, voordat mijn stageperiode afgelopen 
september begon, actief bij de commissie Privacy & Technologie waar ik geprobeerd heb kritisch mee 
te denken over allerlei onderwerpen met betrekking tot deze commissie. 

De financiën zeggen best veel over de huidige status en toekomstvisie van een afdeling. Daarnaast 
denk ik dat het belangrijk is dat een afdeling financieel gezond is om ervoor te zorgen dat de 
verschillende activiteiten kunnen worden uitgevoerd op een manier die voor iedereen prettig is. Nu mijn 
stageperiode afgerond is wil ik hier graag aan bijdragen door mij kandidaat te stellen als lid van de 
kascommissie. Ik hoop hierbij op jullie steun. 
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Reflectie motie LoKaCie 

Reflectie Motie LoKaCie 
Naar aanleiding van de motie van de zomer-AAV 2019 over het instellen van een lokale 
Kandidatencommissie (Kacie) of Zoekcommissie (Zoekcie), hebben wij het volgende onderzocht en 
overwogen:  

- Wat doet een Kacie/Zoekcie? Wat zou een lokale Kacie/Zoekcie moeten doen? 
De landelijke zoekcie is verantwoordelijk voor het zoeken van leden die eventueel interesse 
zouden hebben voor (openstaande) vacatures. De kandidatencommissie gaat in gesprek met 
sollicitanten. Het instellen van 2 verschillende commissies in een afdeling is niet haalbaar en ook 
niet wenselijk. Een lokale commissie zal dus verantwoordelijkheid dragen voor zowel het vinden 
van mensen voor openstaande functies als het eventueel in gesprek gaan met kandidaten. Het 
idee achter het instellen van een lokale kandidatencommissie is breder inzicht te krijgen in 
mensen die we kunnen vragen voor functies en dit niet alleen van het huidige bestuur af te 
laten hangen. Het doel moet zijn om de drempel voor het solliciteren op een functie te 
verlagen en een neutraal aanspreekpunt te hebben binnen de afdeling. Hierbij is letten op 
diversiteit en specifiek kijken naar diverse mensen en hen benaderen ook van belang. 
 

- Wat zijn de voordelen? 
o Neutrale commissie, geen/weinig input van het bestuur 
o Bredere kennis van leden, mensen die eerder actief waren maar niet in de periode 

van het huidige bestuur kunnen benaderen 
o Mogelijkheid om gesprekken aan te gaan met kandidaten 
o Mogelijk om ook buiten de afdeling/vereniging te zoeken, mensen bij 

maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld Jongerenambassadeurs, die ook lid 
zijn/worden en een functie willen doen. 

 
- Wat zijn de nadelen? 

o Meer actieve leden nodig om de commissie mee te vullen 
o Bestaat waarschijnlijk grotendeels al niet volledig uit oud-bestuursleden 
o Onbekend of het echt het gewenste resultaat gaat hebben 
o Leden worden alsnog aangesteld door het huidige bestuur 
o Het is de vraag of leden behoefte hebben aan een aanspreekpunt 
o Het is onbekend of het de drempel werkelijk verlaagd  
o Enthousiasme is belangrijker dan ervaring 

 
- Conclusie 

Er zitten zowel voor- als nadelen aan het aanstellen van een LoKaCie. Het lijkt ons niet 
verkeerd dat er naast het bestuur ook mensen actief vragen naar interesse voor 
bestuursfuncties, maar het is lastig vast te stellen of het het gewenste resultaat zal opleveren en 
niet het proces alleen ingewikkelder maakt. Het bestuur is niet tegen een pilot, maar ontvangt  
graag reactie van de Algemene Afdelingsvergadering voordat er stappen worden 
ondernomen. 
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Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Regelement 

 

Wijziging 1: Andere naam Huishoudelijk regelement 

Indiener: Martijn Staal 

Verandering: Hernoem het "Huishoudelijk Reglement van DWARS Leiden-Haaglanden" naar 

"Afdelingsreglement van DWARS Leiden-Haaglanden". 

Toelichting: Het is mijns inziens verwarrend om te spreken over een huishoudelijk reglement. Het enige 

huishoudelijk reglement wat deze vereniging kent is het landelijke huishoudelijk reglement. De naam 

"afdelingsreglement" is veel passender. 

Advies bestuur: Overnemen 

 

 

Wijziging 2: Vicevoorzitter aanstellen 

Indiener: Luuk Voncken 

Was: 
6. Vicevoorzitter 

De vicevoorzitter is verantwoordelijk voor de afdeling bij afwezigheid van de 

voorzitter, en is een verkozen bestuurslid. De functie van vicevoorzitter kan niet 

bekleed worden door voorzitter, secretaris of penningmeester. De vicevoorzitter 

wordt benoemd op de AAV. 

 

Wordt: 
6. Vicevoorzitter 

De vicevoorzitter is verantwoordelijk voor de afdeling bij afwezigheid van de 

voorzitter, en is een verkozen bestuurslid. De functie van vicevoorzitter kan niet 

bekleed worden door voorzitter, secretaris of penningmeester. De vicevoorzitter 

wordt door het bestuur intern benoemd. 

Toelichting: De afgelopen jaren hebben we vaak meegemaakt dat de verkiezing tot vicevoorzitter 

een formaliteit is en soms zelfs vergeten wordt (sorry daarvoor, zomer AAV-gangers). Aangezien de 

vicevoorzitter voornamelijk binnen het bestuur functioneert is het dan gewoon ook makkelijker als het 

bestuur dit zelf beslist, in plaats van dat de AAV hier nog een officieel besluit over maakt. 

Advies bestuur: Overlaten AAV 
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Wijziging 3: Aantal leden Kascommissie 

Indiener: Luuk Voncken, Martijn Staal 

Was: 
De kascommissie bestaat uit minstens 3 en maximaal 5 leden. Indien er bij de AAV minder dan 3 

kascommissieleden over blijven, dan hebben de overgebleven leden van de kascommissie de 

bevoegdheid om een interim-kascommissielid aan te wijzen. 

 

Wordt: 
De kascommissie bestaat uit 3 leden. Indien er rond de AAV minder dan 3 kascommissieleden zijn, dan 

hebben de overgebleven leden van de kascommissie de bevoegdheid om een interim-kascommissielid 

aan te wijzen voor de kascontrole voor de eerstvolgende AAV. 

Toelichting: Het huidig lokaal HR is tegenstrijdig met zowel het huidig landelijk HR (artikel 6, lid 2) als 

het concept HR (artikel 16, lid 2) dat op 22 februari na alle waarschijnlijkheid wordt vastgesteld. 

Daarom moet deze wijziging nu worden ingevoerd. Verder, aangezien het lokaal HR ondergeschikt is 

aan het landelijk HR, moet deze regeling ook voor de huidige verkiezing worden toegepast. Hoewel 

de uitwerking hiervan verder aan het lokaal bestuur is, zou het niet mogelijk moeten zijn in tegenstrijd 

met het landelijk HR te functioneren. 

Advies bestuur: Overnemen 

 

 

Wijziging 4: Boekjaar 

Indiener: Bestuur 

Was: 
De penningmeester maakt voor elke termijn een begroting en draagt zorg voor de boekhouding van 
de afdeling. 

Wordt:  
De penningmeester maakt voor elk boekjaar een begroting en draagt zorg voor de boekhouding van 
de afdeling. 

Toelichting: "elke termijn" kan hier in de huidige versie worden opgevat als de termijn waarvoor de 

penningmeester is aangesteld. Boekjaar is hiervoor een betere term, aangezien de nieuwe begroting 
wordt gemaakt voor het "boekjaar", dat het kalenderjaar volgt. 

Advies bestuur: Overnemen 
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Moties 

 

Motie 1: Naam van de Whatsappgroep  

Indiener: Martijn Staal 

De algemene afdelingsvergadering van DWARS Leiden-Haaglanden, bijeen op vijftien januari 

tweeduizendtwintig,  

constaterende dat: 

 de WhatsAppgroep van onze prachtige afdeling "Leidse en Haagse DWARSers" heet,  

 onze afdeling niet alleen Leiden en Den Haag beslaat, maar ook prachtige plaatsen als Delft, 

Zoetermeer en Gouda omvat,  

overwegende dat: 

 al onze leden zich thuis moeten voelen in de WhatsAppgroep,  

roept het bestuur op om de WhatsAppgroep te hernoemen naar "DWARS Leiden-Haaglanden", 

"DWARS LH", of iets anders wat wel inclusief is, en gaat over tot de orde van de dag.  

 

 

Motie 2: Huisstijl 

Indiener: Luuk Voncken, Martijn Staal 

De Afdelingsvergadering van Leiden-Haaglanden, bijeen op 15 januari 2020,  

constaterende dat: 

 Meerdere officiële documenten van de afdeling online zijn gepubliceerd, 

 Deze niet in de huisstijl zijn, 

 Deze in sommige gevallen ook niet in pdf. format worden gepubliceerd, 

overwegende dat: 

 Alle documenten in een eenduidige stijl er professioneel en netjes uitzien, 

 Pdf er verzorgder uitziet en toegankelijker is, 

roept het bestuur op om alle documenten die online worden gepubliceerd door de afdeling, zoals 

AAV-readers en het huishoudelijk regelement/afdelingsreglement, voortaan in de huisstijl te 

publiceren en in pdf. format te delen. 
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Motie 3: Afschaffing Politiek Programma 

Indiener: Luuk Voncken, Martijn Staal 

 

De Afdelingsvergadering van Leiden-Haaglanden, bijeen op 15 januari 2020,  

constaterende dat: 
 De afdeling Leiden-Haaglanden een Politiek Programma, vastgesteld op 25 januari 2017, 

bezit, 

 Dit Politiek Programma op de website van de afdeling gepubliceerd is, 
 

overwegende dat: 
 Het Politiek Programma verouderd is en niet is bijgehouden in de afgelopen jaren, 

 Door het aankomende nieuwe politiek programma van DWARS Landelijk mogelijk niet meer in 
lijn is met het landelijk politiek programma, 

 Het nog even gaat duren voordat er weer verkiezingen zijn in Den Haag, 
 

roept het bestuur op om het Politiek Programma van de site af te halen en gaat over tot de orde 
van de dag. 
 

 

Motie 4: Duurzaam omgaan met de WhatsAppgroep(en) 

 

Indieners: Noah van Meekeren, Stein Smit, Hessel Hoekstra, Isabel Bos, Willemijn Kadijk, Luuk Voncken, 

Saimi Bouckaert, Joost Schrieks, Loes Veeger, Sven Odijk, 

 

constaterende dat: 

 Het Bestuur per 8 januari een substantieel aantal leden van de WhatsAppgroep(en) van de 

Afdeling heeft verzocht deze WhatsAppgroep(en) te verlaten. 

 Het Bestuur hiervoor als reden aandraagt dat in de WhatsApp(groepen) soms persoonlijke 

zaken gedeeld worden en dat daardoor de situatie zou kunnen ontstaan dat leden van de 

Afdeling die zich in de WhatsAppgroep(en) bevinden zich niet veilig kunnen voelen daardoor. 

Overwegende dat: 

 De WhatsAppgroep(en) van DWARS Leiden-Haaglanden helemaal geen officiële 

vertrouwelijke functie hebben. 

 Niet-leden, aspirant-leden en inactieve leden door de gesprekken in deze 

WhatsAppgroep(en) in het verleden aantoonbaar overtuigd zijn om actief te worden binnen 

DWARS en de Afdeling. 

 In de WhatsAppgroep(en) zich ook oud-leden bevinden die zich zeer verdienstelijk hebben 

ingezet voor de afdeling en van onschatbare waarde blijven door de kennis en het netwerk 

die zij kunnen bieden aan bestaande leden. 

 Er onvoldoende duidelijkheid blijft bestaan voor leden die formeel gezien in een andere 

Afdeling wonen maar met meer of minder regelmaat betrokken zijn bij de Afdeling. 

 Het Bestuur onvoldoende motiveert waarom een dergelijk besluit is genomen en waarom alle 

geadresseerden van dit besluit (niet-leden, oud-leden, aspirant-leden, leden uit andere 

Afdelingen) zonder meer een mogelijke inbreuk op de veiligheid van de WhatsApp-groepen 

vormen. 

 De nadelige gevolgen van het strikte beleid omtrent de WhatsAppgroep(en) van de Afdeling 

onevenredig zijn in verhouding tot de met het beleid te dienen doelen. 
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Roept het Bestuur op om op het beleid omtrent de WhatsAppgroep(en) terug te komen en de 

oorspronkelijke lijn van voorgaande besturen – om de WhatsAppgroep(en) zo inclusief mogelijk te 

maken voor iedereen die zich op enigerlei wijze verbonden (beoogd) te voelen met de Afdeling – 

weer aan te houden. 

Toelichting: Deze oud-bestuursleden die momenteel nog in de WhatsAppgroep(en) te vinden zijn 

maken zich zorgen om deze gang van zaken. Daarnaast begrijpen wij niet waarom een dergelijk 

besluit niet voorgelegd is aan de AAV, zeker gezien het tijdstip zo vlak voor de AAV. Middels deze 

motie leggen we de beslissing van dit besluit toch weer terug bij de algemene afdelingsvergadering. 

 

 

Motie 5: Subtiele cultuuromslag  

Indiener: Titus van der Valk 

De algemene afdelingsvergadering van DWARS Leiden-Haaglanden, bijeen op vijftien januari 

tweeduizendtwintig,  

constaterende dat: 

 Sommige leden vaak 'Vo' roepen, 

 DWARS soms wel erg veel doet denken aan een studentenvereniging, 

overwegende dat: 

 De studentenvereniging een hiërarchisch, neoliberaal & patriarchaal instituut is, 

 'Vo' direct afkomt van de studentenvereniging en dus een hiërarchisch, neoliberaal & 

patriarchaal symbool is 

 En het leuk zou zijn om met DWARS af te wijken van deze studentenverenigingen-cultuur, 

roept de leden op om onderling het roepen van 'Vo' enigszins te ontmoedigen, en gaat over tot de 

orde van de dag. 


