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Lieve DWARSers,  

Dit zal de tweede online Algemene Afdelingsvergadering (AAV) zijn van DWARS Leiden-Haaglanden. 

Dit betekent dat er natuurlijk wat dingen anders zullen verlopen dan dat we altijd gewend waren bij 

een fysieke AAV. Om de avond zelf zo soepel mogelijk te laten verlopen hopen we in de reader alles 

zo duidelijk mogelijk uit te leggen. De AAV zal plaatsvinden via Zoom. Hiervoor ontvang je per mail de 

link met het wachtwoord naar onze AAV. Het is belangrijk dat je je aanmeldt via de website of de link 

in de DWARS LH groepsbeschrijving! De aanmeldingen zijn nodig voor het verzenden van de mail en 

voor het stemprogramma. Als je je dus niet aanmeldt, zal je deze avond helaas ook niet kunnen 

stemmen. Zorg daarnaast ook voor een goede internetverbinding zodat je de hele avond kan volgen.  

Stemmen  

Voor het stemprogramma gebruiken we Inkesta. Daarvoor zal je in dezelfde mail als de link naar 

Zoom een link ontvangen. Hiervoor is het belangrijk dat je je uiterlijk maandag om 15:00 aanmeldt.  

Omdat we even op de uitslag van het programma moeten wachten en de stemtijd beperkt is, is er een 

kleine verandering in de agenda. We zullen de avond, na de normale opening, beginnen met de 

verkiezingen. De verantwoordingen van het bestuur zal na de verkiezing plaatsvinden. Stemmen op 

wijzigingen en moties zullen we doen in Zoom middels een stille acclamatie. Als er geen bezwaar is op 

het aannemen van een wijziging of motie zal deze aangenomen worden. Ook kan er voor de 

wijzigingen of moties door een hoofdelijke stemming gestemd worden, dit zal gebeuren bij zwaarder 

wegende wijzigingen of moties of wanneer een hoofdelijke stemming door de AAV wordt 

aangevraagd. De notulist zal de namen van de aanwezigen opnoemen en een stemtel-lid houdt bij of 

er voor of tegen gestemd wordt.  
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19:30 Opening AAV  

- Vaststellen presidium en stemtelcommissie 

- Vaststellen agenda 

- Vaststellen notulen zomer AAV 

19:45 Verkiezing kandidaten  

20:30 Pauze  

20:45 Verantwoordingen bestuur 

21:05 Financiële realisatie en begroting  

21:20 Uitslag verkiezingen 

21:25 Wijzigingen afdelingsreglement en whatsappbeleid 

21:40 Moties 

21:55 Sluiting  
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Lieve DWARSers, 

Afgelopen half jaar heb ik voorzitter van deze afdeling mogen zijn. Ik moet eerlijk bekennen dat ik 

aan het begin van de periode best wel nerveus was. Kan ik dit wel echt, heeft mijn bestuur genoeg 

vertrouwen in mij als voorzitter en andere vragen gingen geregeld door mijn hoofd. Toch merkte ik dat 

ik al snel de smaak te pakken had en me op mijn plek ging voelen binnen mijn nieuwe functie. Hiervoor 

wil ik ook graag mijn bestuur bedanken die mij in alles goed ondersteund en open durft te zijn ook als 

ik iets niet goed doe.  

Er zijn een aantal dingen waarop ik mijn focus heb gelegd het eerste half jaar. Zo wilde ik het bestuur 

wat gestructureerder laten werken. We hebben aan het begin van onze termijn een training gehad van 

de DWARS Academy waar we onder andere afspraken vast hebben gelegd. Daarnaast werken we 

tijdens vergaderingen nu met Memo’s om de vergaderingen kort en duidelijk te laten verlopen en 

hebben we een eigen slack-omgeving om zo onze communicatie duidelijker te laten verlopen. Ook 

hebben we als bestuur feedbackgesprekjes met elkaar gehad om zo verwachtingen met elkaar door te 

nemen. Dit alles is goed bevallen voor mij en voor mijn gevoel ook bij de rest van het bestuur. Vanuit 

hier ga ik nog koffiegesprekjes houden met alle bestuursleden om zo te kijken wat hun doelen voor het 

komende half jaar zijn en hoe ik ze daarbij kan ondersteunen.  

Ook wilde ik natuurlijk hele toffe activiteiten organiseren als afdeling. Dit was iets wat ik zelf zo nu en 

dan lastig vond. Leden zijn namelijk tegenwoordig al veel online en dan kan het lastig zijn om ook in de 

avond nog een keer aan te sluiten achter je laptop. Ik ben hierbij blij geweest van alle input van mijn 

bestuursgenootjes die vaak hele toffe ideeën hadden.  

Als laatste was bestuursbinding voor mij een belangrijk punt. Het eerste wat we met het bestuur 

gedaan hebben was een picknick. Zo konden we veilig en op afstand in de buitenlucht elkaar leren 

kennen. Dit was erg fijn, het was een van de weinige momenten dat we elkaar fysiek gezien hebben 

maar toch hebben we elkaar daar al goed leren kennen. Dit zorgt er ook voor dat we makkelijk en 

open communiceren, niet alleen over bestuurstaken maar ook over persoonlijke kwesties. Dit is iets wat 

voor mij heel erg belangrijk was en nog steeds is, zo kan namelijk niemand te veel hooi op de vork 

nemen.  

Eigenlijk kan ik niets meer zeggen dan dat ik blij en dankbaar ben met mijn bestuur. Alles altijd online 

doen is niet makkelijk, maar toch krijgen we het voor elkaar om ook traditionele activiteiten op een 

andere manier toch te houden. Ik ben blij met het vertrouwen wat ik van jullie heb gekregen tijdens de 

zomer-AAV wat mij deze afgelopen periode en aankomende periode veel zelfvertrouwen geeft om zo 

te werken aan het verder laten opbloeien van onze afdeling.  

Liefs, Hiske 

 

Lieve DWARSers van Leiden-Haaglanden, 

Afgelopen jaar was ik de secretaris van het bestuur van DWARS Leiden-Haaglanden. In dit halfjaar 

heb ik al heel erg veel geleerd. Toch vond ik het ook wel een moeilijk jaar, corona bracht veel 

uitdagingen en onzekerheden met zich mee. Als bestuur hebben we er zoveel mogelijk aan gedaan 

toch leuke online activiteiten te organiseren voor onze leden. 

Nieuweledenavonden 

Dit bestuursjaar wou ik me richten op het organiseren van gezellige en goede nieuweledenavonden. 

Door corona heb ik dit nog niet kunnen doen zoals ik dit in gedachten had, wel proberen we op andere 

manieren contact te onderhouden met nieuwe leden. Daarnaast willen we binnenkort starten met het 
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buddysysteem, zodat we nog beter in contact kunnen komen met nieuwe leden. In het volgende 

halfjaar hoop ik dat er nog mogelijkheid is voor fysieke nieuweledenavonden. Ondanks alles hoop ik 

dat leden zich welkom en betrokken voelen binnen onze afdeling. 

Activiteiten 

Naast het organiseren van nieuweledenavonden vond ik het ook belangrijk om te helpen bij de 

organisatie van andere activiteiten. Eén van deze activiteiten was de abortus avond, samen met Roos 

heb ik deze activiteit georganiseerd. Wij vinden dit allebei een heel belangrijk onderwerp en juist 

daarom was het voor ons belangrijk dit te organiseren. Daarnaast vond ik het ook belangrijk dat de 

traditionele activiteiten dit jaar ook georganiseerd werden, zoals Commieklaas en Politiek 

Schoenzetten. Met het bestuur zijn we op zoek gegaan naar corona proof edities van beide 

activiteiten. Ik ben er erg blij mee dat dat ook is gelukt. In 2021 hoop ik nog meer activiteiten rondom 

feminisme te organiseren. Daarnaast lijkt het me leuk om de waterschappen activiteit zoals die 

gepland was, opnieuw te organiseren.  

Secretaristaken 

Natuurlijk zijn er ook de secretaristaken naast het organiseren van activiteiten. Hoewel ik in het begin 

moest wennen aan het versturen van de nieuwsbrief, gaat dat nu goed. James heeft inmiddels een 

vaste plek in de nieuwsbrief en ik wil de nieuwsbrief ook nog maandelijks van een recept voorzien. 

Ook met de andere taken verloopt het steeds beter, in het begin was het voor mij chaotisch en 

onoverzichtelijk. Veel was nieuw en onbekend en dat kwam allemaal tegelijk, maar inmiddels heb ik 

alles uitgevogeld en gaat het goed. 

2021 

Ik kijk heel erg uit naar 2021, een nieuw jaar met nieuwe kansen. Waarin we in ieder geval campagne 

gaan voeren. Dat is echt volledig nieuw voor mij, ik kijk er heel erg naar uit om dit samen met ons 

bestuur te mogen gaan doen! En daarnaast nog meer leuke activiteiten te organiseren en tips te 

verzinnen met James. 

  

Liefs, 

Jannet 

 

Lieve AAV,  

Afgelopen half jaar mocht ik jullie penningmeester zijn. Maar, eerlijk toegegeven, dat valt nog niet 

mee wanneer je geen toegang hebt tot de bankrekening of het boekhoudsysteem… 

We begonnen in de zomer met goede moed. Er was een motie aangenomen om ondanks de 

coronacrisis nog zo veel mogelijk geld uit te geven. Hier wilden we zeker ons best voor gaan doen dus 

dat we weer fysieke activiteiten mochten organiseren kwam goed uit, want daar wordt toch wat meer 

geld aan besteed. Toen bleek al dat er wat problemen waren met de overdracht van 

afdelingspenningmeesters. Begin september had ik nog steeds geen toegang tot de rekening. Omdat 

wij als bestuur alles moesten voorschieten hebben we besloten om met de grotere uitgaven te wachten 

en alleen de nodige uitgaven te doen, zoals sprekerscadeaus en drinken voor op activiteiten. Op het 

moment van schrijven, is er nog steeds geen toegang tot de rekening of het boekhoudsysteem. Ik hoop 

dat dit er wel nog snel aan komt, zodat we een eindsprint kunnen maken naar een mooie realisatie (en 

we bijvoorbeeld nog de beloofde banner kunnen regelen).  

Ondanks alle problemen, hebben we geprobeerd er het beste van te maken. Zo hebben we een 

aantal mooie fysieke activiteiten georganiseerd, zoals de wandeling door de duinen en een hele 

gezellige nieuwe ledenavond in het Leidse Hout. Toen we weer terug naar de online activiteiten 

gingen, moesten we wat creatiever zijn om geld uit te geven. Zo hebben we voor de online nieuwe 
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ledenavond/spelletjesavond lekkere snackpakketjes opgestuurd. Al met al, heeft dit toch voor een 

goede realisatie geleid,  onder de omstandigheden.  

Dan wat over de begroting, ik heb in ieder geval geprobeerd om te voorkomen dat we volgend jaar 

weer met ongebruikte posten zitten, door wat posten samen te voegen. Verder zijn er vooral wat 

kleinere veranderingen, maar hierover volgt een uitgebreidere uitleg bij de begroting zelf.   

Ik heb erg genoten van het afgelopen half jaar en alle mooie en gezellige activiteiten  die we hebben 

mogen organiseren. Eentje die helaas ontbrak is de adoptie van een  eend. Hier wilden we graag 

weer een leuke activiteit van maken, maar online zou dat lastig worden. Ik hoop dat we dit volgend 

jaar wel kunnen doen en zo veel mogelijk mensen bij de Eendwijding kunnen zijn. Tot die tijd, stay safe, 

en tot op de (online) activiteiten en de AAV! 

Groetjes van jullie penningmeester,   

Hannah Stegenga 

 

Lieve DWARSers,  

Afgelopen halfjaar heb ik mij met veel enthousiasme ingezet als bestuurslid promotie en ledenwerving 

voor DWARS Leiden-Haaglanden waarbij ik verantwoordelijk ben geweest voor de sociale media 

kanalen waar ik content publiceer en evenementen aankondig.  

Het afgelopen halfjaar zijn er helaas weinig fysieke activiteiten georganiseerd vanwege de corona-

maatregelen, maar gelukkig vonden we voor de belangrijkste activiteiten een manier om elkaar alsnog 

op afstand te zien. We hebben bijvoorbeeld een nieuwe ledenavond georganiseerd in het Leidse Hout 

waarbij we op 1.5 meter afstand gingen speed-daten om elkaar beter te leren kennen.  

Aan het begin van het bestuursjaar heb ik samen met Sem een sociael media plan opgesteld, wat ik 

nog steeds met plezier uitvoer. Omdat de fysieke activiteiten vanwege de corona-maatregelen 

beperkt zijn hebben we niet veel foto’s kunnen maken tijdens activiteiten. Daarom zijn we opzoek 

gegaan naar passende alternatieven om alsnog actief te blijven op sociale media. Er worden zowel 

groene- als sociale posts gedeeld. De groene posts zijn bijvoorbeeld vegan recepten en media-tips die 

gerelateerd zijn aan duurzaamheid. De rode posts zijn bijvoorbeeld een post over de dag van de 

psychische zorg en een “eet geen dierendag” post. Daarnaast wordt er ingegaan op de actualiteit en 

is er bijvoorbeeld gepost op de wereldwijd transgender gedenkdag en is er ingegaan op de 

interventie-verklaringen op scholen die homoseksualiteit afwijzen die volgens minister Slob 

geaccepteerd mogen worden. Hierbij vond het bestuur het belangrijk om onze DWARSe mening te 

laten horen over dit soort onderwerpen.  

Omdat ik het afgelopen halfjaar als heel leuk en leerzaam heb ervaren, stel ik mij komend halfjaar 

opnieuw kandidaat als bestuurslid promotie en ledenwerving.  

Liefs,  

Sara van Hees 
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Lieve DWARSers,  

Ik wil beginnen met mijn medebestuursgenootjes bedanken. Ik heb een ontzettend leuk halfjaar achter 

de rug en dat komt grotendeels dankzij hun. Ik vind dat we echt goed samenwerken als een team en 

vind dat iedereen een goede bijdrage levert zowel in discussies als in taakjes uitvoeren. 

Een van de eerste dingen die ik deed toen we werden verkozen is samen met Sara het social media 

plan opstellen in Den Haag en dit is nog steeds de leidraad voor alle posts die online komen. Verder 

heb ik Sophia geholpen met het opzetten van de lezing over mentale gezondheid en heb ik samen met 

Hannah, Sophia, en Marit uit het vorige bestuur de afdelingsdag opgezet. Ook ben ik achter de 

schermen veel bezig geweest. Ik sluit elke maand minimaal één keer aan bij de fractievergadering van 

GroenLinks Delft en onderhoudt contact met het bestuur en het campagneteam van Delft. Met 

GroenLinks Zuid-Holland ben ik bezig om een evenement over de RES op te zetten en ben ik aan het 

kijken hoe we jongeren beter bij provinciale politiek kunnen betrekken. Daarnaast heb ik ook een 

cursus voor ons bestuur over genderrollen en inclusiviteit opgezet, waar ik zelf in ieder geval veel van 

heb geleerd. Als laatste heb ik een keer een vergadering geleid, omdat Hiske zich toen wat minder 

lekker voelde, dus voor mijn gevoel heb ik ook wat vicevoorzitter taken uitgevoerd. 

Al met al probeer ik bij alle activiteiten van onze afdeling te zijn en hoop ik dat mensen mij zien als 

aanspreekpunt als ze vragen of opmerkingen hebben en stiekem ben ik in mijn eigen vrienden DWARS 

ook steeds meer aan het verkopen. 

Ik vind het ontzettend leuk om me te blijven inzetten voor DWARS Leiden-Haaglanden, zeker met deze 

groep, en zou dan ook graag nog even doorwillen. 

Liefs, 

Sem 

 

Lieve DWARSers,  

Afgelopen half jaar was heel leuk en heel hectisch. Er is veel gebeurd, zoals een tweede corona golf. 

Helaas moesten we daardoor activiteiten afgelasten en extra vergaderen om te kijken wat we wel en 

niet konden doen met de extra maatregelen. Dat was op het begin best moeilijk, maar gaandeweg 

leer je om bij activiteiten rekening te houden met mogelijke extra maatregelen en daardoor 

alternatieven te verzinnen om alsnog activiteiten te kunnen houden. Ik vind dat we trots mogen op 

onszelf hoe we dat hebben gedaan.  

Ik heb me samen met anderen bezig gehouden met het afdelingsdag met Rotterdam Rijnmond. Ik vond 

dat uiteindelijk zeer geslaagd met de campagnetraining en spelletjes die we toen deden. Wat ik beter 

zal doen, mocht ik nog eens mensen moeten mailen, is dat ik iedereen in de Bcc ga zetten. Ik had dit 

niet gedaan bij de mail met de link voor de afdelingsdag en dat mag niet volgens de privacy regels. 

Ik vind t heel jammer dat dat is gebeurd, maar heb er wel van geleerd.  

Ook heb ik de lezing van de psychische zorg georganiseerd. Ik was daar heel tevreden over. Het was 

wel jammer dat één spreker had afgezegd en het was te kort dag om nog een ander te vinden. Het 

enige wat ik beter had willen doen, is de intro goed voorbereiden zodat ik professioneler over kwam.  

Wat ik vooral geleerd heb, is assertiviteit in het benaderen van mensen en mijn mening durven geven, 

ook bij vreemde mensen. Ik ben hier heel erg dankbaar voor, dit waren onder andere mijn doelen voor 

dit afgelopen half jaar. Ook durf ik steeds beter om hulp te vragen als ik iets niet begrijp.  
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Groetjes, 

Sophia 

 

Lieve DWARSers, 

Wat een leuk en veelbewogen half jaar is het geweest! Het was niet de makkelijkste tijd, maar wel een 

gezellige, uitdagende en leerzame. De afgelopen maanden stonden helaas in het teken van de 

tweede golf, waardoor het soms puzzelen was wat kon en verstandig was en wat niet. Daarbij konden 

we helaas niet in de toekomst kijken, waardoor sommige dingen toch op het laatste moment aangepast 

moesten worden. Dat was soms wel lastig, en zeker niet leuk. Toch ben ik vooral heel erg trots op hoe 

we zoveel dingen wel hebben kunnen doen, en hoe goed dat is gegaan. 

Tijdens mijn termijn heb ik het contact mogen onderhouden met de fractie van GroenLinks Den Haag. Ik 

heb hier een beetje mijn weg in moeten zoeken, maar heb het idee dat ik hier inmiddels wel vertrouwd 

in ben. Ik schuif regelmatig aan bij de fractievergaderingen en blijf zo goed op de hoogte van wat er 

speelt. Ik hoop de komende tijd me hier nog meer in te kunnen verdiepen, ook met de aankomende 

campagnetijd. 

Daarnaast heb ik me bezig gehouden met activiteiten. Ook hier was het in het begin nog wennen - zo 

liep bij World Cleanup Day niet alles volgens plan, en was dit extra lastig omdat ik hier eigenlijk te 

laat mee begonnen was. Voor de activiteiten hierna ging dit gelukkig al veel beter, en voor de 

feminisme-avond en Commieklaas zijn we ruim op tijd aan de slag gegaan. Natuurlijk kunnen we hier 

nog steeds niet van verwachten dat het vlekkeloos gaat, maar ik wil de stijgende lijn hierin zeker 

vasthouden. 

Verder ben ik me gaan verdiepen in manieren om de inclusiviteit binnen de afdeling beter te kunnen 

peilen en om dit ook te verbeteren. De eerste stappen hiervoor worden gezet met de inclusie-enquête 

en het buddysysteem. Ik hoop dat we hiermee goede stappen kunnen zetten naar een inclusievere 

afdeling. 

De grootste les die ik heb moeten leren, is dat ik meer "nee" moet zeggen. Ik doe in mijn enthousiasme 

graag altijd alles, maar jammer genoeg zitten er ook in mijn dagen maar vierentwintig uur, dus op een 

gegeven moment werd dat wel zwaar. Ik ben hier ook door mijn bestuursgenootjes op gewezen, en 

probeer dit al zoveel mogelijk uit te voeren. Zo kan ik de dingen die ik wel doe, zo goed mogelijk 

doen. 

Veel liefs, 

Roos 
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Ondanks dat er een motie is aangenomen om alsnog zo veel mogelijk geld uit te geven, valt het nog 

een beetje tegen. De realisatie van de begroting staat op 24 november op  32,3%. Door de 

problemen met de overdracht van de rekening was het lastig om veel geld uit te geven, omdat wij dat 

als bestuur moesten voorschieten en wij dat niet allemaal wilden/konden (het was ook lang onduidelijk 

hoe lang wij dan moesten wachten voordat we ons geld weer terug zouden hebben). Doordat ik ook 

niet op de rekening kan kijken, is niet helemaal zeker of dit de volledige realisatie is. De kosten  van 

landelijk zijn niet precies bekend en die kan ik niet controleren doordat ik geen toegang tot de 

rekening zelf heb. Dit is dus (nog) een realisatie onder voorbehoud.  

Door de coronacrisis konden sommige activiteiten niet doorgaan of niet zoals gepland. Hierdoor is er 

maar €8,25 uitgegeven bij de post afdelingsweekend. Dit was dan een  cadeautje (en verzending 

ervan) voor de training bij de online afdelingsdag. Om toch zoveel mogelijk geld uit te kunnen geven, 

gebruiken we het geld wat dan overblijft voor andere posten. Zo is de post overige activiteiten al over 

het bedrag van de begroting heen. Andere posten, zoals de hippie barbecue, hebben we helemaal 

niet gebruikt. Dit is jammer, maar daar kunnen we door de omstandigheden niet veel aan veranderen. 

Om dit probleem volgend jaar te voorkomen, heb ik wat aanpassingen aan de begroting gedaan. 

Hierover meer bij de begroting.  
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Zoals te zien heeft de begroting voor 2021 wat minder posten dan normaal. Dit komt omdat ik alle 

posten van de activiteiten heb samengevoegd, het bedrag zelf is verder niet veranderd. Omdat we 

volgend jaar nog steeds (deels?) in de coronacrisis zullen zitten, zullen we waarschijnlijk nog niet alles 

fysiek kunnen organiseren. Om hierin  wat flexibeler te zijn, heb ik dus alle activiteiten samengevoegd 

in een post. Als dan bijvoorbeeld het afdelingsweekend weer niet door kan gaan, of het moet in een 

andere vorm, kunnen we het geld dat overblijft makkelijker voor andere activiteiten gebruiken.   

Verder zijn er wel een aantal bedragen veranderd. Er is wat meer geld naar de post campagne 

gegaan, omdat er volgend jaar natuurlijk weer verkiezingen aankomen.  Daarnaast is de post 

bestuursbezittingen veranderd naar bestuursuitgaven en wat omhoog gegaan. Hier valt nu ook  de 

EHBO-cursus onder, deze moet uit het afdelingsbudget betaald worden. In ieder geval een bestuurslid 

moet een EHBO-cursus gedaan hebben, zodat alle activiteiten veilig verlopen. Deze cursus kost €70,00. 

Ook de kosten voor landelijk zijn iets omhoog gegaan (€30,00 meer). Dit komt doordat de bank de 

tarieven voor rekeningen en passen heeft aangepast.  

Er zijn ook wat bedragen omlaag gegaan. De post voor AAV’s is wat minder geworden. We hebben 

hier dit jaar (nog) niks aan uitgegeven en het is ook niet helemaal zeker of het volgend jaar wel 

allemaal weer zoals normaal kan. Als het wel weer zoals normaal zou kunnen, is dit bedrag ook 

voldoende om de AAV’s te organiseren. Verder is de post promotie en ledenwerving ook iets 

afgenomen. Hier vallen ook nieuwe ledenavonden onder en de rondjes die daar gegeven worden. 

Aangezien fysiek borrelen in ieder geval begin komend jaar nog lastig wordt, is er een rondje van het 

totaalbedrag afgehaald.  

Het totaalbedrag van de begroting is verder hetzelfde gebleven. Er is alleen een kleine herverdeling 

geweest en een paar kleine veranderingen in de namen van posten.  
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Lieve DWARSers, 

Afgelopen halfjaar heb ik mij met veel enthousiasme ingezet als bestuurslid promotie en ledenwerving 

voor DWARS Leiden-Haaglanden. Dit halfjaar is voorbij gevlogen en ik zou graag mijn functie komend 

halfjaar voortzetten. 

De reden dat ik de functie Promotie en Ledenwerving met plezier uitvoer is omdat ik de kwaliteiten die 

ik heb opgedaan tijdens mijn media studies (Mediamanagement en School voor Journalistiek) kan 

combineren met de ervaring die ik momenteel opdoe binnen mijn studie Bestuurskunde. Ik vind het leuk 

om mijn interesse in zowel media als politiek met elkaar te kunnen combineren. De werkzaamheden die 

mij aanspreken zijn het behouden van de social media-kanalen en het promoten van de activiteiten, 

evenementen en acties. 

Ik maak binnen mijn functie veel gebruik van Photoshop en Final Cut Pro om sociale media content te 

maken. Ik heb bijvoorbeeld een video gemaakt waarin ik vegan brownies maak. Daarnaast ben ik de 

actualiteit ingegaan op sociale media. Ik denk dat sociale media een goede manier is om onze 

DWARSe mening te laten horen over actuele onderwerpen. Dit heeft het bestuur bijvoorbeeld gedaan 

door te reageren op de abortuswet in Polen die nog verder ingeperkt is. 

Het komende halfjaar zullen in het teken staan van de verkiezingen. Ik ben onlangs gestart met het 

opzetten van een campagne-groep. Omdat de fysieke campagne mogelijkheden vanwege de corona-

maatregelen beperkt zijn, zou ik graag passende online alternatieven willen ontwikkelen om alsnog 

een mooie campagne neer te zetten. Het is mijn wens om deze campagne ook meer video-content in te 

zetten. Ik ben van plan om via Photoshop en Final Cut Pro nog meer content te publiceren.  

Ik ben erg enthousiast en hoop dat ik mij het komende halfjaar verder mag inzetten voor een groener, 

socialer en vrijzinniger politiek veld.  

Liefs,  

Sara van Hees 

 

Lieve DWARSers van Leiden-Haaglanden, 

Mijn naam is Roos Verheijen, ik ben 22 jaar oud en woon in Den Haag. Na een bachelor in Leiden 

studeer ik momenteel aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waar ik de master Health Economics, 

Policy and Law volg. 

Ik heb nu een termijn met heel veel plezier en enthousiasme in het bestuur gezeten als één van de 

algemeen bestuursleden. Ik heb er ontzettend veel zin in om hier het komende jaar mee verder te 

gaan. 

Als algemeen bestuurslid heb ik het contact onderhouden met de GroenLinks-fractie in Den Haag. Niet 

alleen was dit erg leuk en leerzaam, maar het goede contact dat er is, is ook erg waardevol voor de 

komende campagnetijd. Zo kunnen we als DWARS de samenwerking met de lokale fractie zo goed 

mogelijk invullen. Hopelijk zien we dat ook terug in een mooie verkiezingsuitslag. 
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Het afgelopen half jaar hebben we supertoffe activiteiten georganiseerd. De activiteit waar ik trotst 

op ben en het meest naar uit heb gekeken, moet op het moment dat ik dit schrijf nog plaatsvinden – 

namelijk de abortus-activiteit. Dit was absoluut een activiteit die ik graag wilde organiseren en ik ben 

heel erg blij met hoe deze op dit moment gepland staat. Bovendien heeft dit me nog enthousiaster 

gemaakt om nog veel meer te organiseren: ik zit nog vol ideeën en sta te trappelen om hier nog 

zoveel mogelijk van uit te voeren!  

Naast dat ik allemaal toffe en leuke dingen heb kunnen doen, heb ik ook ontzettend veel geleerd het 

afgelopen half jaar. Dit kwam natuurlijk door het doen, maar de trainingen die ik heb mogen volgen 

zijn absoluut heel waardevol geweest. Zo heb ik bijvoorbeeld door de trainingen over inclusie nu 

concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan binnen de afdeling. 

Ik kijk ernaar uit om me nog een termijn vol in te zetten voor de afdeling als algemeen bestuurslid! 

Veel liefs, 

Roos 

 

Lieve Mede-DWARSers, 

Er is alweer een half jaartje voorbij en wat is die snel gegaan. Het was een lastig half jaar waarin veel 

plannen in het water zijn gevallen door de Corona maatregelen, maar ik ben erg trots op wat we tot 

nu toe wel hebben kunnen organiseren. Zo heb ik een training over inclusiviteit voor ons bestuur 

georganiseerd en hou ik GroenLinks Delft in de gaten. Ook ben ik erg blij over de samenwerking met 

DWARS Rotterdam-Rijnmond bij de afdelingsdag, de #VraagHoeHetGaat campagne en het social 

mediaplan. Voor de komende periode wil ik erg graag verder als algemeen bestuurslid en vice-

voorzitter om een paar redenen. Ten eerste, de groep is gewoon ontzettend leuk. De samenwerking 

gaat goed en ik ben blij dat ik in deze tijden toch nog veel leuke mensen (beter) heb leren kennen. Ten 

tweede wil ik me ook graag nog inzetten voor de verbinding met de provincie. Ik ben bezig met een 

plan over de RES (regionale energie strategie) en hoop dit dan ook begin december neer te kunnen 

zetten en we hebben nog een aantal andere plannen met het bestuur die ik graag wil helpen 

werkelijkheid te worden. Als laatste denk ik dat ik ook nog nuttig voor de rest van mijn bestuursleden 

kan zijn. Ik voel me een beetje een vliegende keep en probeer bij te springen waar het nodig is, zodat 

iedereen het beste uit zichzelf kan halen. Ik denk ook dat die rol me goed past en dat anderen dat 

ook fijn vinden. Ik zou het echt awesome vinden om nog een half jaartje door te mogen met deze 

groep meiden en ik hoop dan ook dat jullie mij die kans geven. 

Groetjes, 

Sem 

 

Lieve DWARSers, 

Afgelopen half jaar mocht ik jullie algemeen bestuurslid zijn. Ik ben heel erg blij dat ik die kans heb 

gekregen en ik heb er heel erg van genoten en veel van geleerd! DWARS is een hele fijne organisatie 

waar ik me meteen bij thuis voelde. Ik hoop dan ook dat ik door mag gaan als algemeen bestuurslid 

bij DWARS Leiden-Haaglanden (de leukste afdeling!) en nog veel mag leren en organiseren.  

Het afgelopen half jaar heb ik me zoveel mogelijk proberen in te zetten voor activiteiten over de 

psychische zorg, zoals de stoepkrijtactie en de lezing van de psychische zorg. Voor mij is dat een heel 

belangrijk onderwerp, omdat ik er zelf veel mee te maken heb gehad (en nog heb). Ik heb daardoor in 
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de praktijk ervaren hoeveel er onnodig mis gaat en waar onder andere verandering nodig is. Hiervoor 

wilde ik mij bij DWARS inzetten en dat wil ik ook blijven doen.  

Daarnaast wil ik mij bij DWARS Leiden-Haaglanden, als ik nog een termijn verder mag, mij inzetten 

voor de kunst en cultuur sector. Ik vind deze hele sector sterk ondergewaardeerd. De mensen in die 

sector zijn door de corona crisis ook extra hard geraakt en ik vind dat de politiek zich dit sterk moet 

aantrekken en er echt iets aan moet doen. Ik zou hier vanuit DWARS aan willen meewerken.  

Ik heb heel veel geleerd de afgelopen maanden en wil dat graag blijven doen. Ik wil me blijven 

ontwikkelen in het bestuur samen met de andere superleuke bestuursleden. Ook wil ik nog zo veel 

mogelijk leden ontmoeten en leuke activiteiten organiseren voor alle leden organiseren. Ik hoop dat 

jullie me de kans geven dat te doen! 

Veel liefs, 

Sophia de Hek 
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Bij dezen wil ik mij graag aanmelden voor de programmacommissie. Het lijkt mij heel leuk om actiever 

te worden bij DWARS en mee te werken aan een ijzersterk programma. 

Ik ben 19 jaar oud en studeer werktuigbouwkunde bij de TU Delft. Ik ben al ongeveer een jaar lid van 

DWARS, maar tot nu toe niet heel actief of betrokken. Toen ik een maand gelden naar Delft verhuisde 

leek het me een goed moment om actief te worden. Door mee te lopen met het campagneteam van GL 

in Delft ben ik in de WhatsApp groep van DWARS LH terecht gekomen, waar ik zag dat er een 

vacature was voor deze commissie. 

In het dagelijks leven ben ik erg veel bezig met politiek. Al sinds dat ik jong ben maak ik me druk over 

de wereld waar we in leven. Naar mijn mening zijn er grote systematische veranderingen vereist om de 

wereld waar we nu in leven eerlijk en houdbaar te maken voor de toekomst. Ik wil hier zelf graag aan 

meewerken. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die denken zoals ik en dat het belangrijk is dat we 

onze mening laten horen. Want verandering werkt van beneden naar boven. 

Ik zou graag deel willen zijn van de programmacommissie omdat het een goede manier is om mee te 

werken aan oplossingen, en ik denk dat ik een goede beleidsmatige bijdrage kan leveren. Ik ben 

redelijk goed op de hoogte van verschillende thema’s. Met name economisch beleid, klimaat en 

huisvesting. 

Ik kijk er naar uit om te vergaderen met de commissie. Ik heb zelf nog nooit ergens een commissie 

gedaan, maar heb wel ervaring met vergaderen en samen tot oplossingen komen. Ik heb meegedaan 

aan MEP Amsterdam en MEP Nederland, en was ook voorzitter bij MEP Amsterdam. Ik zou best wel 

voorzitter van de commissie willen zijn, maar ik vind het even  goed om lid te zijn. Het lijkt mij in ieder 

geval super leuk om samen te werken met andere DWARSers! 

Met vriendelijke groeten, 

Abel van Bemmel 

Lieve leden van de allerleukste afdeling van DWARS, 

Mijn naam is Ahmet, ik ben 24 jaar oud en student Internationale Politiek in Leiden. Bijna vier jaar trots 

lid van onze prachtige afdeling en straks hopelijk met jullie stem en steun ook lid van de 

programmacommissie! 

In een lang verleden was ik ooit de penningsultan (penningmeester) van onze afdeling. Ik werd daarna 

lid van verschillende landelijke commissies, waaronder de landelijke programmacommissie, en heb 

vervolgens een jaartje in het landelijk bestuur gezeten van DWARS. Ik was mede daardoor ietsjes 

minder actief binnen onze afdeling, maar wil dat graag weer oppikken door lid te worden van de 

programmacommisie. 

Als een ervaren DWARSer in het algemeen, maar ook als een ervaren programmacommissie lid wil ik 

graag, naast lid te zijn van de programmacommissie, de commissie ook voorzitten. Met de ervaringen 

die ik het afgelopen jaren heb opgedaan en mijn kennis dankzij intensieve Wikipedia sessies, wil ik 

samen met mijn commissiegenootjes werken aan een lekker groen en rood afdelingsprogramma. Niet 

alleen door middel van een duidelijk stappenplan, maar ook door input op te halen bij jullie, de leden, 

zelf. Ik wil daarbij graag opletten dat ons politiek programma niet alleen lekker inhoudelijk en sterk is, 

maar ook zo toegankelijk mogelijk is voor iedereen. Als laatste zie ik de rol van een 
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commissievoorzitter ook als middel om de commissieleden zelf te ondersteunen en te helpen in hun 

verdere groei binnen onze afdeling en vereniging. 

Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en hoop op jullie vertrouwen als kandidaat! 

Liefs, 

Ahmet 

Ps. Hierbij nog een SO (shout out) naar Wikipedia. Vergeet niet om jaarlijks een (klein) bedragje te 

doneren om Wikipedia reclame vrij te houden! 

 

Lieve DWARSers, 

Mijn naam is Astrid van Egmond en hierbij solliciteer ik voor de functie van lid Programmacommissie of 

de functie van secretaris.  

Een functie binnen de Programmacommissie spreekt me erg aan omdat het me ontzettend leuk lijkt om 

de standpunten van DWARS grondig te onderzoeken en deze te verwerken in een sterk programma. 

Daarnaast wil ik graag meer leren over de dynamiek van lokale politiek en welke onderwerpen van 

belang zijn op een lokaal niveau. In het specifiek zou ik eventueel de rol van secretaris kunnen en willen 

vervullen omdat ik al relevante ervaringen heb opgedaan toen ik secretaris was van RASA Cooking 

Society. In deze periode heb ik geleerd hoe ik activiteiten moet plannen en organiseren voor 

medestudenten en de lokale gemeenschap. Verder was ik verantwoordelijk voor de interne en externe 

communicatie en de promotie van de evenementen die we organiseerden. 

Ik ben een geschikte kandidate voor de functie van commissielid of secretaris want ik ben leergierig en 

flexibel. Ik ben nieuwsgierig en wil graag meer te leren over DWARS en de dynamiek van lokale 

politiek. Tevens kan ik goed werken in teamverband maar ik kan ook goed zelfstandig taken 

oppakken en uitvoeren. Vorige ervaringen hebben me geleerd dat sterke onderlinge communicatie en 

plannen belangrijk zijn als je goed zelfstandig en in een team wilt werken. Daarnaast bezit ik sterke 

interculturele communicatievaardigheden, omdat ik altijd in een internationale omgeving heb 

gestudeerd. Deze vaardigheden kunnen van toepassing komen binnen de commissie. Dankzij mijn 

interdisciplinaire achtergrond in Liberal Arts en Sciences (LAS) ben ik creatief in het oplossen van 

problemen of het bedenken van ideeën, hierin kan ik de commissie dus ondersteunen. Verder heb ik 

door mijn achtergrond in LAS een zeer brede interesse, zo houd ik me graag bezig met onderwerpen 

zoals (gender)gelijkheid, discriminatie en racisme, integratie, polarisatie en duurzaamheid.  

Groetjes, 

Astrid van Egmond 

 

Beste lezer,  

In deze brief zou ik graag willen uitleggen waarom ik in de programmacommissie van Dwars zou 

willen. Ik leg ook graag uit hoe ik denk dat ik een toevoeging zou kunnen zijn aan de commissie en en 

wat ik ook voor kennis en ervaring mee zou brengen.  

Laat ik beginnen met mezelf even voor te stellen. Mijn naam is Charissa Spekle, ik ben 23 jaar oud en 

woon nu iets langer dan drie jaar in Den Haag. Ik studeer Internationale betrekkingen aan Leiden 

Universiteit en ook Liberal Arts & Sciences aan Erasmus University College. In mijn vrije tijd ben ik veel 
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bezig met voedsel, natuur en kunst - ik hou bijvoorbeeld van tuinieren in mijn groentetuintje, koken, 

wandelen (met honden), musea bezoeken en schilderen.  

Wat ik studeer heeft ook voor een groot deel te maken met wat ik erg interessant vind binnen politiek. 

Ik ben erg geïnteresseerd in de verschillende verbindingen tussen verschillende politieke lagen, 

waaronder bijvoorbeeld de verbinding tussen de Europese Unie en verschillende initiatieven van 

gemeentes. Aan Erasmus University College ben ik vooral bezig met duurzaamheid, waardoor ik veel 

kennis over duurzaamheid vanuit verschillende invalshoeken, zoals vanuit biologie, politicologie en 

recht. Dit zijn zeker niet de enige thema’s waar ik interesse in heb, ook onderwerpen zoals mentale en 

geestelijke gezondheidszorg, privacy en natuur en bosbeheer vind ik zeer interessant. Een andere 

passie is ook onderwijs - ik geef nu bijna een jaar les als invallerares op verschillende scholen. Ik heb 

bijvoorbeeld van januari tot juni van dit jaar les gegeven op een vmbo school. Op deze school gaf ik 

maatschappijleer en naast dat ik heel veel geleerd heb over lesgeven en het functioneren op een 

school heb ik ook veel kunnen praten met scholieren van verschillende achtergronden en ook veel 

geleerd over hun meningen en behoeftes.  

Ik zou graag een onderdeel uitmaken van de programmacommissie omdat ik het zeer leuk en 

leerzaam vind om de kennis die ik heb om te zetten in politieke ideeën en voorstellen. Ik heb al enige 

ervaring hierin door verscheidenen vakken voor mijn universiteiten waar ik ook voorstellen voor moest 

schrijven, maar ook door de ervaring die ik heb opgedaan in de Jongerenraad van de gemeente Ede 

waar ik vroeger in zat.  

Een andere motivatie om lid te worden van de programmacommissie is ook omdat ik graag actief zou 

willen worden binnen Dwars. Ik ben sinds ik in Den Haag woon naar veel verschillende evenementen 

geweest van verschillende (jongeren)organisaties en PJO’s, maar voor iemand met een passie voor 

duurzame en sociale politiek nog veel te weinig actief geweest bij DWARS. Door te solliciteren voor 

deze commissie probeer ik daar de eerste grote stappen in te zetten.  

Ik hoop op deze manier een kort overzicht te hebben gegeven waarom ik graag in de 

programmacommissie zou willen en waarom ik denk dat ik ook een goede toevoeging zou kunnen zijn 

voor de commissie. Als er nog andere vragen zijn, is het altijd mogelijk om me te bellen, whatsappen of 

te mailen!  

Met vriendelijke groet,  

Charissa Spekle 

 

Beste DWARSers, 

Mijn naam is Matthias Huising. Ik ben 23 jaar en studeer de master Public 

Administration (Bestuurskunde) met de specialisatie Public Management & Leadership aan de 

Universiteit Leiden (maar dan in Den Haag). Ik heb alleen nog een scriptie te gaan voordat ik kan 

afstuderen. Hierdoor heb ik veel tijd, kennis, en groen enthousiasme vrij besteedbaar. Dit wil ik inzetten 

op een plek waar er gebruik van gemaakt kan worden, dit wil ik gebruiken voor DWARS. Binnen 

commissies ben ik nog een groentje want ervaring heb ik niet, maar ik wil erg graag leren hoe het wel 

moet. Ik vind het leuk om me met verscheidene thema’s bezig te houden en te kijken naar de 

aanwezigheid of absenties van verbanden hiertussen. Als lid van de programmacommissie wil ik graag 

helpen om een integrale aanpak op te zetten, wat zal leiden tot een prachtig groen en DWARS 

programma. Hierbij kan ik als generalist op alle thema’s ondersteuning bieden en is er niets waarvoor 

ik me niet kan interesseren. Ook ben ik goed in het doorlopen van processen en procedures zodat ons 

programma zowel progressief als werkbaar zal zijn. Hopelijk mag ik samen met mijn medeDWARSers 

hier iets moois van maken. 

Groeten, 
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Matthias Huising 

 

 

Hallo! Ik ben Wietse, ik ben 23 jaar en woon nu zo'n 5 jaar in Den Haag. Sinds een paar maanden ben 

ik actief lid bij Dwars LH, maar ik ben al een stuk langer geïnteresseerd in de politiek. Er zijn weinig 

dingen die ik leuker vind dan lekker over politiek en beleid praten en nadenken. Een rol in de 

programmacommissie lijkt me dus heel tof. 

Ik heb milieu-economie gestudeerd (m'n bachelor bij Leiden University College in Den Haag, m'n master 

in Londen), en werk momenteel als ambtenaar bij de Autoriteit Consument en Markt in de directie 

Energie. Zowel vanuit mijn studie als vanuit mijn werk weet ik dus veel over energie en 

duurzaamheid.  Daarbuiten heb ik diverse interesses. Ik vind de inrichting van de stad bijvoorbeeld 

heel interessant (lang leve de fiets, en kunnen de parkeernormen niet wat omlaag?), maar ook dingen 

als gemeentelijk taalbeleid (schrijven we brieven alleen in het Nederlands?) of directere democratie 

(willen burgerberaden of burgerbegrotingen?) vind ik fascinerend.   

Al met al lijkt het me superleuk om over het programma na te denken. Ik denk ook dat ik dat goed kan. 

Ik heb brede interesse en brede kennis, ik kan goed schrijven en werk snel. Ik hoop dat ik me bij deze 

commissie aan mag sluiten! 

PS: Ik zou helemaal blij zijn met een rol als lid, maar als er nog een secretaris nodig is zou ik die rol 

ook prima kunnen vervullen. Ik kan notuleren indien nodig, contact zoeken en onderhouden met anderen 

vind ik vrij makkelijk. Als iemand anders dolgelukkig wordt van de rol van secretaris laat ik die 

persoon met liefde voor, maar zo niet zou ik dat ook best willen doen!  

 

  



DWARS, Leiden-Haaglanden | WinterAAV 2020 

Hallo allemaal, mijn naam is Mert en ik ben een 17-jarige puber die in Den Haag woont. Ik zit 
momenteel in mijn laatste jaar op het Gymnasium Haganum en ik ben van plan volgend jaar 
Communication & Media (IBCOM-studie) te gaan studeren aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Daarnaast heb ik een halftime baan bij de supermarktketen Albert Heijn als vakkenvuller en mijn 
hobby's zijn voetballen, schaken en natuurlijk debatteren. 
 
Waarom ik me verkiesbaar stel voor de kascommissie van DWARS Leiden-Haaglanden? Omdat ik 
verzorgdheid en management het belangrijkst vind in elke soort organisatie en daarom zou ik graag 
mijn steentje willen bijdragen door het uitvoeren van deze functie. Men zal geen spijt hebben met mij in 
de kascommissie :) 
 
 

Beste afdeling, 

Mijn naam is Noah en ik ben 21 jaar oud. Twee jaar geleden was ik de penningmeester van Leiden-

Haaglanden en momenteel ben ik lid van de landelijke kascommissie. Ik zou graag de kascommissie 

komen versterken met de ervaringen die ik de afgelopen twee jaar binnen DWARS heb opgedaan op 

het gebied van financieel beleid en de controle daarop. Ik hoop daarom dat jullie op mij stemmen! 

Met vriendelijke groet, 

Noah van Meekeren 

 

Hoi! Ik ben Wietse, ik ben 23 jaar en woon in Den Haag. Ik ben nu een paar maand lid bij Dwars LH, 

en vind de activiteiten die georganiseerd worden erg leuk! Ik zou graag iets terug willen doen voor 

Dwars, en ik denk dat ik me in de kascommissie nuttig kan maken. Ik ben goed met cijfers: ik heb een 

achtergrond in economie, en ik heb op werk zelfs een diploma gekregen voor mijn Excel-skills. Ik ben 

weliswaar geen accountant, maar ben op m'n werk wel betrokken bij de beoordeling van financiële 

gegevens. Ook ben ik tijdens mijn studententijd ben ik penningmeester geweest van een bordspellen 

commissie. Al met al, het lijkt me leuk om iets terug te doen voor Dwars LH, ik ben goed met geld en 

cijfers, dus leek dit me een ideale positie!  
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Helaas zijn er geen kandidaten voor deze functie. Mocht je nog geïnteresseerd zijn en je kandidaat 

willen stellen stuur dan nog een mail met een korte motivatie naar voorzitter.leiden-

haaglanden@dwars.org.  

 

 

Wijziginginsvoorstel 1: bestuurstermijnen 
 
Hoofdstuk 3 artikel 6 afdelingsreglement 
 
Indiener: Bestuur DWARS Leiden-Haaglanden 
 
Huidige tekst: Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van een half jaar, met  
uitzondering van de voorzitter, secretaris en penningmeester die verkozen  
worden tot een termijn van 1 jaar.  
Veranderen in: Bestuursleden worden gekozen voor een termijn van een jaar. 
 
Toelichting: De afgelopen twee jaar zijn er op de winter AAV geen nieuwe bestuursleden gekozen, 
alleen bestuursleden herkozen. We merken dat bestuursleden zich graag een jaar inzetten voor 
DWARS Leiden-Haaglanden en dat er weinig behoefte is vanuit andere leden om zich op te geven in 
de winter voor een bestuursfunctie. Als bestuur denken we dat het fijner is om een jaar met dezelfde 
mensen samen te zitten, omdat je op elkaar ingespeeld raakt, en dat dit ook DWARS Leiden-
Haaglanden ten goede kan komen, omdat je niet een nieuwe opstartperiode doormaakt als bestuur. 
Verder kosten deze tussentijdse verkiezingen dan ook tijd voor vier van de zeven bestuurders als ze 
herkozen willen worden en kan dit stress opleveren. Ook zien we de afspraak om je een jaar in te 
zitten als bestuur voor DWARS Leiden-Haaglanden niet als een grotere drempel voor leden om actief 
te worden dan de afspraak om je een half jaar in te zetten. Tot slot, maakt het afdelingsreglement in 
hoofdstuk 4 artikel 4 het mogelijk om een ad-interim bestuurder aan te stellen mocht er een bestuurder  
wegvallen, dus verwachten we niet dat er extra bestuursfuncties ongevuld blijven door deze wijziging. 
 
Advies bestuur: Oordeel afdelingsvergadering. Het bestuur lijkt dit een fijne verandering om zo een 
sterker bestuur te kunnen vormen doordat je samen groeit als bestuur.  
 

Indiener: Bestuur DWARS Leiden-Haaglanden 

Toevoeging:  

Voor promotie in de whatsappgroepen wordt dit eerst met één van de bestuursleden gedeeld. 

Voor verzoeken om donaties met rekeningnummers of betaalverzoeken in de whatsappgroepen wordt 
eerst een verzoek bij het bestuur ingediend. Hierbij wordt vermeld wat het doel van de donaties is, 
waar het rekeningnummer of betaalverzoek van afkomstig is en of/hoe je weet dat dit een 
betrouwbare afzender is. 

Toelichting: 

Het viel ons op dat er steeds vaker promotieberichten met of zonder betaalverzoeken in de 
whatsappgroepen worden verstuurd.  

mailto:voorzitter.leiden-haaglanden@dwars.org
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Voor promotieberichten zonder betaalverzoek geldt dat deze soms bijvoorbeeld beter op hun plaats 
zijn in de discussiechat, of dat er mogelijk die dag al veel berichten vanuit het bestuur op de planning 
staan. Om de drukte in de algemene whatsappgroep te verlichten, lijkt het ons beter om dit eerst langs 
het bestuur te laten gaan. 

Bij verzoeken om donaties, kunnen we niet altijd direct controleren of dit een veilige oorsprong heeft. 
We gaan ervanuit dat alle leden dit met alle goede bedoelingen delen, maar doorgestuurde berichten 
kunnen soms moeilijk te achterhalen zijn. Deze wijziging is bedoeld om te voorkomen dat we pas 
kunnen controleren of een betaalverzoek veilig is nadat andere leden de link al gebruikt hebben en 
hier mogelijk problemen door ondervinden 

Advies bestuur: Overnemen. Zo is er meer structuur over wat er in de chats geplaatst kan worden en is 
alles veilig.  

 

Motie 1: Hoe schrijf je eigenlijk een motie? 

Indiener: Ahmet Kargin 

Constaterende dat: 

- het formulier om wijzigingsvoorstellen of moties in te dienen niet toegankelijk is voor nieuwere 

leden 

- vooral een formulier voor moties duidelijker kan 

Overwegende dat: 

- zelfs ik even in een congresreader terug moest zoeken hoe een motie precies wordt opgesteld 

 

Roept het bestuur, maar vooral de secretaris, op om het wijzigingsvoorstellen/moties formulier op de 

website te updaten om het toegankelijker te maken voor (nieuwe) leden. 

Toelichting: Ik wilde een motie indienen vanwege de wazige logo's, maar had zelfs als ervaren lid 

even moeite met hoe je een motie nou precies moet opstellen. Het lijkt me dat voor de toegankelijkheid 

van onze afdeling, vooral met betrekking tot nieuwe(re) leden die vast ook inspraak willen doen maar 

niet precies weten hoe, het goed is om websiteformulieren te updaten. 

Advies bestuur: Overnemen. Het bestuur vind toegankelijkheid erg belangrijk.  

 

Motie 2: We hebben niet voor niks een nieuwe huisstijl 

Indiener: Ahmet Kargin 

Constaterende dat: 
- we een super flex nieuw huisstijl(kleur) hebben 
- een nieuw huisstijl best wat geld kost 

 
Overwegende dat: 

- niet alle afdelingsdocumenten in het vernieuwde huisstijl zijn 
 
Roept het bestuur, maar vooral de secretaris, op om alle documenten in het vernieuwde huisstijl te 
zetten. Daarnaast ook mee te nemen dat we een veel scherper afdelingslogo hebben en dat dat veel 
mooier en netter staat in onze documenten dan een wazige/gepixelde logo. 
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Toelichting: Ik dien deze motie eigenlijk vooral in vanwege de vage logo's, maar het lijkt me in de 

lengte daarvan sowieso handig om lekker gebruik te maken van onze nieuwe kleur en symbooltjes. 

Advies bestuur: Overnemen, het bestuur zal vanaf nu zoveel mogelijk de vernieuwde huisstijl 

gebruiken en zal ook de al bestaande bestanden hierbij in een nieuw jasje steken.  


