
 
Notulen algemene afdelingsvergadering DWARS Leiden-Haaglanden 
24 juni 2020

Opening
19:30

Aanwezigen
Ahmet Kargin, Anna Robin Hogendoorn Streef, Charlotte Carella, Hannah Stegenga, Hessel Hoekstra, 
Hiske Scholtens, Isabel Bos, Jannet Harthoorn, Jeanique Romeijnders, Jens Albers, Joost Schrieks, Joost 
van Woerkom, Luuk Voncken, Marit de Goede, Marnix Princen, Matthias Huising, Niek Veen, Niels Goede-
gebure, Paul Bali, Pim van der Werff, Rianne Pieffers, Roos Verheijen, Sara van Hees, Sem Grootscholten, 
Sophia de Hek, Stefan Harmsen, Sybren Deuzeman, Tom Bruggeman, Wietse van den Bos, Zaare Mole-
naar, Hanne Oelen, Maddy Vangangelt, Miriam Shaw, Nol van Gerven, Delfine Rood

Benoemen presidium
Per acclamatie aangenomen
Voorzitter: Ahmet Kargin
Notulist: Hessel Hoekstra
Stemtelcommissie: Pim van der Werff, Luuk Voncken, Miriam Shaw

Vaststellen agenda
Per acclamatie vastgesteld

Vaststellen notulen
Sem: In de notulen staat Jeaniques naam verkeerd geschreven
Per acclamatie vastgesteld

Verkiezing kandidaten
Voorzitter
Hiske: Ik ben twee jaar actief bij de afdeling en een jaar daarvan ben ik secretaris en nu stel ik me kandi-
daat voor voorzitter. Ik heb genoten van het afgelopen leerzame jaar. 



Ik wil focussen op het versterken van de interne bestuursbanden. Ik wil een training aanvragen. Ik wil op 
elkaar evalueren. Ik wil kijken naar de mogelijkheden voor online en offline activiteiten. Als laatste wil ik 
het enthousiasme voor campagne met het bestuur en de leden delen en mijn idealen overbrengen. Ik heb 
het het afgelopen jaar heel leuk gehad.

Matthias: Ik ben 22, en ik studeer Public Administration. Ik ben bijna afgesudeerd. Ik heb groen enthou-
siasme voor deze afdeling. Hoewel ik nog niet lang lid ben, ben ik wel heel enthousiast. Mijn studie heeft 
me geleerd problemen heel snel in te zien en identificeren voor andere partijen. Daarmee hoop ik een dia-
loog neer te zetten. Ik hoop dat ik dat zou mogen doen.

Luuk: Komend jaar is er campagne en het gaat heel spannend worden. Hoe kijken jullie uit naar dat jaar en 
hoe gaan jullie zoveel mogelijk jongeren op GroenLinks laten stemmen?
Matthias: Campagnevoeren is ontzettend leuk, maar ik heb het nog nooit gedaan. Ik zal moeten ver-
trouwen op de bestuursleden. Maar nu we wel weten hoe makkelijk het is om online een groot bereik te 
krijgen. Maar de tijd zal het leren.
Hiske:  Ik weet niks van online campagne en hoop op steun voor de rest van het bestuur. Ik wil laten zien 
dat wij jongeren op straat kunnen laten gaan en laten zien dat jongeren enthousiast over politiek kunnen 
zijn.

Isabel: Wat maakt Leiden-Haaglanden de leukste afdeling en waarom ga je voor het voorzittersschap van 
deze afdeling?
Matthias: Omdat Den  Haag bij ons hoort, en daar zit het politieke hart. Ik ben echter nog nooit bij andere 
afdelingen geweest. Het feit dat Leiden-Haaglanden wel ken, maakt het de beste.
Hiske: Ik heb verschillende afdelingen bezocht. De afdeling Fryslân is helaas een beetje dood. Toen ik hier 
kwam werd ik heel erg welkom geheten en ik kreeg gelijk mogelijkheden om me in te zetten. En ook daar-
om ik wil iets teruggeven aan de afdeling.

Anna Robin: Als afdeling kun je je richten op onderwerpen, maar ook op praten met fracties en zo dingen 
bereiken. Wat is jullie voorkeur?
Matthias: Ik heb geen ervaring met voorzittersschap, dus ik weet het niet. Daar hoop ik achter te komen.
Hiske: Ik hoop bij de drie grote steden en de knuffelgemeente aan te sluiten, maar acties kunnen dat mooi 
aanvullen. Daar wil ik een ‘happy medium’ tussen gaan vinden.

Marit: Campagnevoeren is belangrijk en interessant, maar zonder leden kun je geen campagnevoeren. 
Wat willen jullie doen aan ledenbinding en hoe willen jullie de klassieke Leiden-Haaglandenactiviteiten 
toffer maken en laten doorgaan?
Matthias: We moeten meer naar Universiteiten stappen omdat daar veel potentiële leden zitten. Ik heb 
echter geen ervaring met activiteiten.
Hiske: Ik wil hard werken aan ledenbinding. Ik heb leden welkom geheten en gebeld en uitgenodigd. Dat 
wil ik doorgeven aan de volgende secretaris. Zo hoop ik ze te activeren. Ik hoop met het nieuwe bestuur 
de eendwijding opnieuw te kunne ndoen.

Secretaris
Jannet: Ik ben nog niet zo lang lid. Onlangs werd ik benaderd om bestuur te doen. Ik vind DWARS heel 
leuk en wil me hier verder voor inzetten. Ik hou van schrijven. Ik vind contact belangrijk. Zij moeten zich 
thuisvoelen. Nieuweledenavonden zijn belangrijk. Als secretaris vind ik het belangrijk nieuwe leden zich 
thuis te laten voelen. Als je op mij stemt, krijgt James een nieuwe rubriek in de nieuwsbrief.

Penningmeester
Hannah: Ik ben sinds maart 2017 lid en sinds vorig jaar bestuurslid promo. Ik vond het heel leuk en ik wil 
nog een jaar in het bestuur zitten, dit keer als penningmeester. Ik vind het bij me passen. Dit jaar wil ik 
meer geld uitgeven, een nieuwe banner bestellen en mijn voorganger Niels heeft de transparantie van het 
budget binnen het bestuur goed geregeld en dat wil ik voortzetten.

Luuk: Ik wil een eed dat de nieuwe banner er toch echt wel komt. Kun je die afleggen?
Hannah: Ik zweer en ik ga echt heel erg mijn best doen dat we dit jaar een nieuwe banner gaan krijgen.



Bestuurslid promotie & ledenwerving
Paul: Ik ben nog maar kort lid van DWARS, maar ik sta al heel lang achter GroenLinks. Ik heb veel ervaring 
met campagnevoeren en hoe communicatie werkt. Vooral in Den Haag hebben we veel mogelijkheden. 
Ik wil niet alleen binding creëren, maar ook onze leden aansporen om die campagne te kunnen voeren. Ik 
leden van zoveel mogelijk achtergronden zoveel mogelijk betrekken.
Sara:  Ik studeer bestuurskunde. Ik vind media en politiek interessant, want ik heb mediamanagement 
gestudeerd. Komend bestuur wil ik me inzetten voor DWARS, want ik sta al van jongs af aan achter haar 
idealen. Dat wil ik aan de hand doen van sociale mediacontent, video’s en nieuwsbrieven.

Marit: Paul, in je motivatie heb je het vooral gehad over Den Haag. Hoe zit het met de rest van de afde-
ling? Wat zijn je plannen daarvoor?
Paul: Den Haag biedt de beste mogelijkheden om ons draagvlak te vergroten.

Isabel: wat is jullie afweging tussen het gebruik van sociale media en het belang van privacy?
Paul: Het is een beleidspunt. Zolang het ongevraagd data verzamelen niet illegaal wordt gemaakt, kun je 
niet heel veel doen, dan meespelen met het spel. Maar ik sta zeker aan de kant van privacy.
Sara: Als leden herkenbaar in beeld kunnen komen op foto’s, vraag ik standaard toestemming. Ik vind het 
belangrijk daarin transparant te zijn.

Anna Robin: Het is belangrijk dat leden zich welkom voelen. Hoe gaan jullie dat doen?
Paul: Ik ga kijken naar wat het bestuur nu doet. Wat moet er verbeterd voelen. Hoe voelen nieuwe leden 
zich daaronder? Aanpassen als het moet en dat goed bijhouden.
Sara: Nieuwe leden gelijk vragen naar hun interesses. Wat verwachten zij dat hun plek is. Ik vind een toe-
gankelijke uitstraling belangrijk.

Tom: Hoe belangrijk vinden jullie dat het is om te focussen op gebieden buiten de drie grote steden
Paul: Den Haag is wat mij betreft het hart, maar we kunnen ook daarbuiten kijken of onze doelgroep zich 
daar huist.
Sara: Het is belangrijk om te focussen op Leiden en omgeving, maar iedereen is welkom

Algemeen bestuurslid
Paul: Ik wil bijdragen aan de afdeling, iets veranderen. Waarschijnlijk ga ik me bezig houden met campag-
ne en communicatie. Ik heb een breed aantal vaardigheden. Ik ben erg enthousiast.
Matthias: Ik kan dingen bieden aan DWARS, maar ik zie ook in dat er andere kandidaten zijn en ik wil nog 
steeds een bijdrage bieden aan DWARS
Roos: Ik heb geneeskunde gestudeerd in Leiden en ga in Rotterdam studeren. Ik hou erg van eten, en ik 
kan jullie veganistische citroen-merenguetaart erg aanraden. Ik heb het idee dat ik goed bij DWARS op 
mijn plek zit en ik hoop als bestuurslid de afdeling en laten te ondersteunen bij groei. Ik heb al ervaring 
opgedaan met projecten.
Sem: Ik studeer Public Administration. Ik ben voorzitter van de commissie onderwijs en daar ga ik mee 
stoppen. Ik wil iets nieuws doen en ik voel me bij deze afdeling thuis. Team Delft heeft een mooie zege 
geboekt (dankzij mij een beetje). Ik heb veel commissies gedaan op mijn studentenvereniging en ik was 
voorzitter van de stichting studentenvrijwilligers in Delft.
Sophia: Ik woon in een Nieuwerkerk aan den IJssel en ik heb me gekandideerd voor AB omdat het me 
een leuke kans lijkt. Ik hoop veel ervaring op te doen en veel te leren en dat bij DWARS te doen, want het 
lijkt me heel open en gezellig. Het lijkt me leuk om mee te werken aan activiteiten. Ik vind online lezingen 
leuk. Buiten dat wil ik me inzetten voor verandering in de psychische zorg.

Stefan: We hebben bij Leiden-Haaglanden tradities en vaste evenementen. Welk evenement mag bij Lei-
den-Haaglanden geen enkel jaar overslaan?
Matthias: De afdelingsbattle. We heten Leiden-Haaglanden, maar Delft wint hem telkens
Paul: Ik ben niet heel erg op de hoogte van de fysieke activiteiten. Ik zag iets over een barbecue
Roos: Ik weet niet heel veel, maar ik weet over Commieklaas, en die wil ik niet laten missen
Sem: Afdelingenbattle en de Eendwijding
Sophia: Afdelingsbattle



Kascontrolecommissie

De kandidaat Douwe Hoekstra is niet aanwezig. Zijn motivatie staat in de reader.

Verantwoording bestuur
Rianne (voorzitter)
Rianne: Het meeste is genoemd in de reader. Ik hoop dat iedereen dat heeft kunnen lezen. Mijn be-
stuursgenootjes en leden bedankt voor het afgelopen jaar. Helaas hebben we minder kunnen doen dan 
gepland. Het werd voor mij ook drukker vanwege mijn studie, maar iedereen was enthousiast en er was 
online nog veel contact. We zijn gewoon de beste en leukste afdeling van DWARS.

Sem: wat vond je de leukste activiteit van dit jaar?
Rianne: de eendwijding in Rijswijk was ontzettend leuk. AAV’s zijn altijd leuk. De onderwijsavond was heel 
bijzonder. De nieuwe ledenavond was heel gezellig.

Hiske (secretaris)
Hiske: Ik ben jullie secretaris geweest. Het meeste staat in mijn verantwoording. Ik vond jullie heel erg 
leuk. Ik wil het bestuur graag bedankten. Ik ben heel blij met jullie geweest. Mijn favoriete activiteit was de 
eendwijding. Met op twee zoetermeer, de valentijnsactie en de onderwijsavond.

Niels (Penningmeester)
Niels: Het meeste staat in de verantwoording. Ik ben blij dat Hannah zei dat het goed is gelukt de trans-
parantie erin te houden. Het is een apart jaar geweest. Ik ben blij dat het gelukt is de ledenbinding. De 
Valentijnsactie was heel erg geslaagd.

Hannah (bestuurslid promotie & ledenwerving)
Hannah: Het meeste staat in de verantwoording. Ik zal nog even over de bestuurstelefoon verdergaan. We 
hebben een telefoon die we gebruiken voor bijvoorbeeld aanmelding van activiteiten en digitale commu-
nicatie, maar doordat veel activiteiten online waren, hebben we hem niet veel gebruikt. Ik wil het bestuur 
bedanken. Het was heel gezellig met iedereen. Ik wil alle leden bedanken voor hun bijdrage aan deze

Luuk: Denk je dat je de bestuurstelefoon weer kan gebruiken, of ga je hem met pensioen sturen?
Hannah: Het is best handig. Voor een aantal activiteiten hadden we hem ook kunnen gebruiken, maar dat 
is niet gebeurd. Maar het is ook heel handig voor ondergesneeuwde groepsberichten.

Marit (algemeen bestuurslid en vicevoorzitter)
Marit: Het was echt superleuk. Hat afgelopen halfjaar was minder door geen fysieke activiteiten. We had-
den de onderwijsactiviteit en de sollicitatietraining. Ik was ook heel erg druk met het afdelingsweekend, 
maar dat ging niet door. Ik wil het komende bestuur daarmee ondersteunen.

Niek (algemeen bestuurslid)
Niek: Ik heb het heel leuk gehad en ik ben trots op wat we hebben gedaan. Ik heb me veel beziggehou-
den met GroenLinks. We zitten bij Den Haag en Zuid-Holland. We hebben goede banden, die zijn kort en 
warm en ik wil dat het volgende bestuur dat volhoudt, want dat is belangrijk voor de campagne komend 
jaar. Dank aan iedereen die meedeed.

Anna Robin: complimenten voor wat je doet en dat je altijd alles uitlegt en een toegankelijke sfeer pro-
beert te creëren.
Niek: Anna Robin was het eerste lid dat me verwelkomde toen ik net nieuw was, dus ik ben blij dat de 
cirkel zo mooi rond is.

Isabel: Bedankt namens de Haagse fractie. Wat zou jij het komende bestuur aanraden qua binding met 
GL-fracties en afdelingen?
Niek: Laat je gezicht zien bij de afdelingen. Dat houdt de lijntjes kort en informeel en dan weten ze je 
snel te vinden. Ik weet niet wat het beleid gaat zijn komend jaar, dus daar kan ik het niet over zeggen. We 
hebben ons bijvoorbeeld flink ingezet voor het verkameringsbeleid in Leiden en ik hoop dat het komende 
bestuur dat soort dingen goed oppakt.



Charlotte (algemeen bestuurslid)
Charlotte is afwezig. Vragen kunnen privé gesteld worden.

Uitslag verkiezingen
Voorzitter:
Hiske: 32
Matthias: 3
Blanco: 1
Totaal: 36
Hiske is verkozen tot voorzitter

Secretaris:
Jannet: 35
Blanco: 1
Totaal: 36
Jannet is verkozen tot secretaris

Penningmeester:
Hannah: 34
Blanco: 1
Totaal: 35
Hannah is verkozen tot penningmeester

Bestuurslid promotie & ledenwerving:
Sara: 31
Paul: 1
Blanco: 3
Totaal: 32
Sara is verkozen tot bestuurslid promotie & ledenwerving

Algemeen bestuurslid:
Roos: 32
Sem: 28
Sophia: 28
Matthias: 10
Paul: 4
Blanco: 2
Totaal: 36
Roos, Sem en Sophia zijn verkozen tot algemene bestuursleden

Kascontrolecommissie:
Douwe: 32
Blanco: 2
Totaal: 34
Douwe is verkozen tot lid van de kascontrolecommissie

Verantwoording kascontrolecommissie
Luuk: de Kascontrolecommissie is erg tevreden. Niels laat een nette begroting over. Wel hebben we de 
opmerking dat er teveel niet uitgegeven geld is door corona. Advies voor het volgende bestuur: kijk wat 
je kan uitgeven. We raden de algemene afdelingsvergadering aan om Niels decharge te verlenen.

Tom: Hoe was de pizza?
Luuk: Erg lekker. Het was jammer dat we hem online moesten delen.

Niels krijgt decharge per acclamatie.

Begrotingsupdate
Niels: Er is niet heel veel geld uitgegeven. De kasco zegt dat de stemtool ook voor ons geld zou kosten, 



maar dat is niet zo gelopen. Ik ben blij dat we een politieke actie hebben kunnen doen en daar geld aan 
uitgegeven hebben. Verder is er veel geld om uit te geven.

Vaststellen WhatsAppbeleid
Anna Robin: Er wordt niet-leden verzocht om langs te komen om te kijken of DWARS bij je past. Hoe zit 
dat met coronatijd.
Rianne: We hebben online borrels en het is misschien lastiger om langs te komen. Maar we willen ze wel 
vragen om langs te komen. Of een koffiegesprekje.

Isabel: De term oud-lid is nogal vaag en ruim. Hoe breed wil je dat zien?
Hiske: Dat kijken we per geval. Als een bestuurslid merkt dat je met andere bedoelingen in de groep zit, 
dan volgen er stappen.

Anna Robin: Hoe wordt dit gehanteerd?
Hiske: De secretaris gaat het controleren en gaat het gesprek aan met de niet-leden.

Amendement 1: aangenomen
Amendement 2: aangenomen
Amendement 3: aangenomen
Geamendeerd WhatsAppbeleid: aangenomen

Wijzigingen afdelingsreglement
Wijzigingsvoorstel 1: aangenomen per acclamatie

Wijzigingsvoorstel 2: aangenomen per acclamatie

Wijzigingsvoorstel 3: aangenomen per acclamatie

Wijzigingsvoorstel 4: aangenomen per acclamatie

Wijzigingsvoorstel 5: aangenomen per acclamatie

Wijzigingsvoorstel 6: aangenomen per acclamatie

Wijzigingsvoorstel 7: aangenomen per acclamatie

Wijzigingsvoorstel 8: Aangenomen
Voor: 16
Tegen: 2
Totaal: 18

Wijzigingsvoorstel 9: aangenomen per acclamatie

Moties
Motie 1: aangenomen per acclamatie

Rondvraag
Ahmet: Rianne, je gaat een hamer overdragen. Hoe ga je dat doen?
Rianne: de hamer moet fysiek overgedragen worden. Ik weet het nog niet zeker hoe. Ik denk dat ik naar 
Zoetermeer ga en hem op anderhalve meter afstand op een tuintafel ga leggen
Joost: Het lijkt me goed om een bestuursfoto te maken.
Marit: ik heb een screenshot gemaakt.
Joost: gefeliciteerd aan het nieuwe bestuur.

Sluiting
22:00


