
 

Martijn aan Rianne: Hoi Rianne, ik lees niets in je verantwoording over het lustrum van de afdeling of 

de lustrumcommissie. Heeft hier een evaluatie van plaatsgevonden, ondanks dat een hoop van de 

geplande ideeën vanwege corona geen doorgang hebben kunnen vinden? 

Rianne: Hoi Martijn, goede vraag! Dit jaar was het eerste lustrum van DWARS Leiden-Haaglanden en 

dit hebben we op de verjaardag gevierd met een gezellige uitgebreide borrel. De rest van het jaar 

hadden we nog een rondleiding door de Eerste Kamer en een gala op de planning staan. Deze 

hebben we helaas moeten afzeggen, maar we hebben nog wel het idee om met het komende bestuur 

nog wat te organiseren voor het lustrumjaar (dat officieel nog tot oktober loopt). Helaas hebben we 

het afgelopen halfjaar niet zoveel kunnen doen als dat we hadden gewild en velen waren ook opeens 

drukker dan daarvoor of dan verwacht. Dat is jammer, maar we willen graag nog iets organiseren. Als 

er behoefte is aan een evaluatie of een verantwoording zouden we die tijdens de winter-AAV kunnen 

afleggen. 

 

Martijn aan alle kandidaten: Friet of patat? 

Hiske: PATAT 

Matthias: Het is friet als je uit eten gaat en patat als je thuis of bij vrienden bent. Een uitzondering is 

de frietkraam, waar je een patatje haalt (tegenstrijdig, ja ik weet het) en als het dun en lange 

gefrituurde aardappelschijfjes zijn, zijn het frietjes, maar als het bredere, grotere gefrituurde 

aardappelschijfjes zijn, zijn het patatjes.  

In het geval dat er per se gekozen moet worden is het toch echt een zak patat en niet friet. 

Jannet: Fratatjes 

Sara: <foto> 

Hannah: Friet 

Paul: Patat omdat het dichter bij mijn roots ligt 

Sem: Patat 

Roos: Hoi Martijn, bedankt voor je vraag! Ik ben doorgewinterd Team Patat. Daar moet ik eerlijk bij 

zeggen dat ik mezelf vaak betrap op het zeggen van "frietjes", wat me dan misschien wel weer 

diskwalificeert als volwaardig teamlid. 

Sophia: Patat! 

 

Martijn aan alle kandidaten voor algemeen bestuurslid: Pindakaas met of zonder stukjes? 

Sem: Pindakaas met stukjes 

Roos: Hoi Martijn, ook bedankt voor deze vraag. Ik kies dan toch voor pindakaas zonder stukjes (maar 

mét kaneel). 

Sophia: Pindakaas zonder stukjes, anders blijft het zo tussen je tanden zitten. 



Matthias: Pinda’s zijn wel lekker maar niet in smeerbare vorm, dus of er nou stukjes in de pindakaas 

zitten of niet maakt voor mij geen verschil. Ik heb liever chocopasta. 

Paul: Pindakaas zonder stukjes, voor de shmear 

 

Martijn aan Hannah: Hoi Hannah, ga je een eend adopteren? 

Hannah: Ja natuurlijk ga ik een eend adopteren! 

 

Martijn aan Sem: Hoi Sem, je geeft aan dat je ook in het bestuur van GroenLinks Zuid-Holland zal 

zitten aankomend jaar. Kun je reflecteren in hoeverre dit te combineren is met lidmaatschap van het 

afdelingsbestuur? 

Sem: Yes het is nog niet helemaal zeker maar wel waarschijnlijk dat ik daar ook bestuur wordt. Ik denk 

dat deze functies complementair aan elkaar zijn je moet veel met dezelfde mensen aan tafel, dus qua 

netwerken is het handig. Ook wil ik de DWARSe standpunten wat meer laten horen in GroenLinks. De 

twee gevaren die je hierbij kan zien, zijn mijn onpartijdigheid en tijd. Wat betreft onpartijdigheid denk 

ik niet dat ik daar problemen mee zal ondervinden. Kritisch nadenken is altijd belangrijk en informatie 

uit meerdere bronnen kan daar alleen maar bij helpen heb ik het idee. Wat betreft tijdsbesteding ben 

ik zo'n situatie eigenlijk wel gewend. Ik heb de afgelopen 3 jaar elk jaar meerdere 

commissies/besturen tegelijkertijd gedaan. Ik stop nu bij mijn studentenvereniging, dus de functies die ik 

daar nog heb komen te vervallen, waardoor ik voor DWARS en GroenLinks meer tijd heb. 

 


