
Notulen Winter-AAV 2020 DWARS Leiden-Haaglanden

15 december 2020 

Opening AAV 

Opening om 19:31. 

Aanwezigen 

Thomas Smits, Niels Goedegebure, Sybren Deuzeman, Sem Grootscholten, Jeanique 
Romeijnders, Hiske Scholtens, Anna Robin Hogendoorn Streef, Wietse van den Bos, Marit 
de Goede, Rianne Pieffers, Tim van Elswijk, Sara van Hees, Roos Verheijen, Sophia de Hek, 
Titus van der Valk, Martijn Staal, Hannah Stegenga, Myrte Hesselberth, Jens Albers, Hessel 
Hoekstra, Ahmet Kargin, Astrid van Egmond, Abel van Bemmel, Jannet Harthoorn, Soesha, 
Matthias Huising, Timen Zandbergen, Simon Goedegebure, Noah van Meekeren 

Benoemen presidium 

Voorzitter: Thomas Smits 

Notulist: Niels Goedegebure 

Per stille acclamatie ingestemd 

Benoemen stemtelcommissie 

Soesha Sandker 

Titus van der Valk  

Reserve: Jeanique Romeijnders 

Per stille acclamatie ingestemd 

Vaststellen agenda 

Per stille acclamatie ingestemd 

Uitleg Online Stemmen 

Thomas: Stemmen gaat per stille acclamatie, bij personen met Inkesta. Mail op emailadres 
waarop deelnemer is aangemeld. Contact opnemen als er problemen zijn. Stemmingen 
met advies oordeel AAV wordt via hoofdelijke stemmingen gedaan. Graag geen 
beeldopnames en zet volledige naam op Zoom. 
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Verkiezing Kandidaten Bestuur 

Sara van Hees – Promotie en Ledenwerving 

Sara: Afgelopen jaar ingezet als Promotie en Ledenwerving. Afgelopen jaar heel snel 
gegaan, nu willen afmaken. Veel beziggehouden met social media. Actuele onderwerpen 
afgewisseld met luchtigere thema’s. Komend halfjaar ook voor de Tweede 
Kamerverkiezingen campagne inzetten. 

Roos Verheijen – Algemeen Bestuurslid 

Roos: Nu halfjaar algemeen bestuurslid geweest. Ontzettend naar zin gehad met dit 
bestuur en wat we hebben gedaan. Nog heel veel zin om een halfjaar superleuke mooie 
activiteiten te organiseren. Goed contact met GroenLinks Den Haag. Ook komend jaar 
campagne zo goed mogelijk opzetten met lokale fractie. Graag verder inzetten voor de 
afdeling. 

Sem Grootscholten – Algemeen Bestuurslid 

Sem: Ik ben Sem, 26, afgelopen halfjaar ook bestuurslid geweest en tevens bestuurslid bij 
GroenLinks Zuid-Holland. Part-time leraar nu. Heel graag door. Wil graag door met de 
Provincie bekender maken onder DWARS leden. Communicatie met GL Delft loopt goed 
en dat ook graag doorzetten. 

Sophia de Hek – Algemeen Bestuurslid 

Sophia: Mijn naam is Sophia, ik woon in Nieuwerkerk, gemeente Zuiplas. Afgelopen 
halfjaar bestuurslid geweest, heel leuk, bestuursgenootjes heel leuk. Jammer dat het online 
was. Wil graag meer aan kunst en cultuur doen. Wil graag een half jaar zin in. Heb er tijd 
voor, studeer nog niet. 

Vragen termijn 1  

Wietse (aan Sophia): Ik vind het leuk idee om meer met kunst en cultuur te doen. Waar zit 
je aan te denken. Sophia: idee is schildercursus, iedereen schilderles geven. Mogelijk ook 
iets doen met informatie over kunst en cultuur. Daar nog wat beter over nadenken.  

Vragen termijn 2 

Geen tweede termijnsvragen. 

Hiske: ik dacht dat Sophia geen antwoord had gegeven op vraag maar dat had ze wel. 

Verkiezing Kandidaten Programmacommissie 

Abel van Bemmel – Lid en Voorzitter 

Abel: Nieuw bij DWARS. Woon in Delft. Studeer daar, eerstejaars. Voor voorzitter 
gekandideerd maar toen appje van Ahmet kreeg, leek Ahmet we meer geschikt als 
kandidaat. Toch lijkt het me heel leuk om DWARS beter te leren kennen en me inzetten in 
de programmacommissie. 
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Ahmet Kargin – Lid en Voorzitter 

Ahmet: Ahmet hier. Voorgesteld in reader. Kan nu geen goede pitch geven want 
verhuizing en tentamens maar stel vragen vooral. 

Astrid van Egmond – Lid en Secretaris 

Astrid: Aangemeld voor lid of secretaris. Lid van congrescommissie nu. Nog niet zo heel 
lang lid van DWARS. Wil graag iets wat meer inhoudelijks doen. Congrescommissie was 
wat meer organisatorisch, maar wil ook graag iets met DWARSe idealen. DWARSe 
waarden in een goed sterk programma naar voren brengen. 

Charissa Spekle – Lid 

Charissa: 23 jaar. Studeer Internationale betrekkingen in Leiden en Duurzaamheid aan de 
Erasmus universiteit. Interesse vanuit studie in de onderwerpen. En lid geweest van een 
jongerenraad. Lijkt me heel leuk om daar mee bezig te zijn en actiever te zijn bij DWARS. 
Waarschijnlijk kennen nog niet veel mensen mij maar het lijkt me heel leuk om lid te 
worden van programmacommissie. 

Matthias Huising – Lid 

Matthias: Studeer Bestuurskunde net als Sem. Al een jaar lang lid. Vooral actief bij 
onderwijscommissie. Ik hou iets te veel van beleid, als dat kan (Sem zegt van wel). Lijkt me 
heel leuk om lid te zijn van de programmacommissie. 

Wietse van den Bos – Lid en Secretaris 

Wietse: Al jaar lid. Achtergrond milieu-economie. Nu werk ik als ambtenaar en het lijkt me 
heel leuk om iets met beleid te doen. Aangemeld als secretaris net als Astrid maar geen 
hele sterke voorkeur, gewoon lid ook heel leuk. 

Vragen termijn 1 

Jeanique (aan Charissa): wil je niet lid worden bij commissie economie, duurzaamheid en 
mobiliteit. Charissa: ik ga er zeker naar kijken, nog niet committen. 

Jeanique (vraag aan voorzitters- en secretariskandidaten): welke ervaring heb je voor deze 
functies? Abel: Ik heb niet het idee dat ik de beste kandidaat ben voor deze functie. Ik heb 
het idee dat Ahmet de beste voorzitter is. Hiske (punt van orde): Wil je je terugtrekken? 
Abel: Ja, bij deze wil ik me graag terugtrekken. Maar ik wil wel heel graag lid worden. 
Ahmet: Was het niet het idee dat we functies onderling gingen verdelen na het stemmen? 
Thomas: Nee, eerst stemmen over leden commissie en daarna voorzitter en secretaris. 
Ahmet (als antwoord op vraag): Ik heb als landelijk bestuurslid en bij landelijk 
programmacommissie veel ervaring gehad ook met hoe het werkt met het programma 
leiden. Wil graag die ervaring meegeven aan nieuwe leden. Afdeling was mijn plek om 
politieke vaardigheden te leren en ik wil graag dat dit voor nieuwe leden ook zo is. Astrid 
(als antwoord op vraag): Ik heb tijdens mijn bachelor al een rol als secretaris vervuld. 
Verantwoordelijk voor interne en externe communicatie. In huidige functie als 
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huiswerkbegeleider houd ik ook goed bij wat leerlingen doen en vat ik dat ook kort en 
bondig samen. Ik kan goed overzicht hebben van wat er bijvoorbeeld bij vergaderingen 
gebeurt en in de notulen kan verwerken. En dat iedereen bijblijft buiten de vergaderingen. 
Wietse (als antwoord op vraag): Vind Astrid misschien betere kandidaat dan mijzelf. In 
baan notuleer ik ook soms vergaderingen, veel mails verwerken. Kan redelijk schrijven. 
Zaakjes goed op orde. Denk dat ik daarom ook wel een goede secretaris van de commissie 
zou zijn. 

Sem (vraag aan iedereen die hem wil beantwoorden): Heel tof dat er nieuwe mensen zijn. 
Wat is jullie reden om lid te worden van DWARS. Matthias: Sem heeft me er naartoe 
gesleurd. Moet de vraag wel beantwoorden. Ahmet: Ik wilde politiek iets doen, grote 
mond, praten is leuk. Geen specifieke PJO. Vulde stemwijzer in, 50% GroenLinks, dan is de 
keuze snel gemaakt. Lid geworden van DWARS. Astrid: Wilde actiever worden politiek. 
Tijdens studie zag ik veel dingen waar ik verandering in wilde brengen maar wist niet hoe. 
DWARS sprak me in omdat het heel inclusief, open sociaal en groen was. Sprak me aan, 
dingen die ik belangrijk vind. Charissa: Altijd wel een beetje politiek actief geweest. Als 15-
jarige al bij de jongere in de gemeente Eden. De term PJO pas toen ik in Den Haag ging 
studeren. Vriendin was lid van jongeren D66. Uiteindelijk aangemeld bij D66 en 
GroenLinks, omdat ik geen zin had om steeds de tegenmening te zijn ben ik ook lid 
geworden bij DWARS. Abel: Lid geworden van GroenLinks en DWARS 1.5 jaar geleden, 
voornamelijk omdat ik me meestal zat op te winden om de keukentafel. Vader zei: ga er 
wat mee doen. Wietse: Las artikel vergelijkend met ledenaantallen politieke partijen. Ik 
dacht laat ik lid worden bij de partij die ik tof vind. Ook actief geworden bij DWARS. 

Rianne (vraag aan Ahmet): Ik was vooral benieuwd in hoeverre het politiek programma van 
DWARS landelijk als leidraad wordt genomen voor afdelingsprogramma. Ahmet: 
Programma landelijk is houvast. Ons programma is meer voor lokale thema’s en aanvullen. 
Daarmee bereik je het doel van het programma: gaat niet om alle inhoudelijke dingen in 
een document te zetten maar om houvast te geven voor bijvoorbeeld media-optredens. 

Sybren (vraag aan Ahmet en anderen met sterke mening): Komende tijd worden 
inspraakrondes van GroenLinks Den Haag al gedaan. Wat willen jullie hiermee doen, hoe 
zie je omgang daarmee? Ahmet: Goeie vraag, wordt een van onze rollen. Als we 
programma hebben kunnen we gemeentes makkelijker aansporen. Nu al bezig met 
inspraakavonden. Hoe het precies gaat qua programma verschilt nu per gemeente. Hoe 
het kan: bestuur gaat naar fractievergaderingen en neemt het programma mee. We 
kunnen niet naar iedere gemeente langs. 

Thomas: Eerste termijn gesloten 

Geen behoefte aan tweede termijn.  
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Verkiezing Kandidaten Kascommissie 

Mert Gurer 

Thomas: Mert is op dit moment niet aanwezig. Vragen Hiske om reader erbij te pakken en 
stukje voor te lezen. Geven alvast Noah het woord. 

Noah van Meekeren 

Noah: Ik ben Noah, 21 jaar, 2 jaar terug penningmeester van Leiden Haaglanden. 
Afgelopen jaar in landelijk Kascommissie gezeten. Dat was een hectisch jaar, veel geleerd, 
hoop ik mee te nemen naar lokaal. 

Wietse van den Bos 

Wietse: Naast beleidsnerd ben ik algemene cijfertjesnerd. Ooit penningmeester geweest 
bij de bordspellenvereniging bij mij op de universiteit. Wel benieuwd wat hier gebeurt bij 
de kascommissie. 

Vragen termijn 1 

Even wachten. Giraffe-feitjes tussendoor. Giraffe is een nieuwe term. Sem (in chat): Giraffes 
hebben ook een lange nek. Thomas: Giraffes zijn groot en hoog. Blauwe tong. Vechten 
met nek. 

Thomas: Geen eerste termijnvragen. Onderdeel afgesloten. 

Verkiezing Kandidaten Zoekcommissie 

Geen kandidaten.  

Pauze 

Pauze van 20:14 tot 20:31. 

Instemmen oude notulen 

Thomas: Dit waren we vergeten. Bij deze met een stille acclamatie. 

Notulen zomer-AAV met stille acclamatie aangenomen. 

Verantwoordingen Bestuur 

Hiske Scholtens – Voorzitter 

Hiske: Alles in reader van verantwoording. Maar ik bedacht me dat ik een vergadering had 
voor mbo-tour. Thomas (punt van orde): Camera Marit kon niet meer aan want was 
uitgezet door presidium. Hiske: Graag mbo-tour opzetten. 

Jannet Harthoorn – Secretaris 

Jannet: Meeste staat in de reader. Als vragen dan hoor ik het wel. 
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Hannah Stegenga – Penningmeester 

Hannah: Bij mij ook het meeste in de reader. Straks realisatie en begroting, daar komt het 
meeste. Verder is moeilijk dat ik niet veel kan doen als penningmeester door de 
omstandigheden. 

Sara van Hees – Promotie en Ledenwerving 

Sara: Eigenlijk niet veel toevoegingen, meeste staat gewoon in reader. 

Sem Grootscholten – Algemeen Bestuurslid en Vicevoorzitter 

Sem: Meeste in reader. Paar punten: ik zei hun waar ik hen moest schrijven, en ik spreek 
over activiteit met provincie in september maar dat gaat niet door. 

Sophia de Hek – Algemeen Bestuurslid 

Sophia: Niet veel meer dan in reader staat, alles staat in reader. 

Roos Verheijen – Algemeen Bestuurslid 

Roos: Bij mij staat niet alles erin want ik heb niet in de reader gehyped over mijn 
bestuursgenootjes. Bij deze wil ik dat even graag doen en ik heb de liefste en leukste 
bestuursgenootjes. 

Vragen termijn 1 

Hessel (vraag aan Jannet): James de Schotse hooglander heeft rubriek gehad in de 
nieuwsbrief. Wat vond jij de leukste rubriek in de nieuwsbrief van James, en wat ben je van 
plan volgend jaar. Jannet: leukste vond ik boek “mannen leggen mij alles uit” en docu 
David Attenborourgh. Komend jaar gaat James misschien wel koken? 

Sybren (vraag aan Hannah): Veel problemen: misschien idee volgend jaar nadenken over 
hoe het op te lossen d.m.v. hulp van de lokale GroenLinks-afdelingen. Geen verwijt, zelf 
ook niet aan gedacht als kascommissielid. Hannah: Hoe bedoel je precies want we hebben 
geen toegang tot rekening. Sybren: Misschien regelen met betalingen en afspraken 
maken. Hannah: Hopelijk komt het nu goed maar inderdaad misschien een goede om naar 
te kijken. 

Wietse (vraag aan Roos en Sara): Ik las over buddy-systeem bij Roos en Sara. Heel leuk 
idee, maar wat gaat het precies inhouden. Sara: het stond niet bij mij maar bij Roos. Roos: 
dat was inderdaad bij mij. Buddy-systeem houdt in dat nieuwe leden een meer ervaren 
buddy krijgen binnen de afdeling die ze een beetje kan helpen als er vragen zijn en dat ze 
een aanspreekpunt hebben, en ook iemand om te hebben om naar activiteiten mee te 
gaan. Dit kan best wel spannend zijn. Als je iemand kent is het minder spannend. Vast 
aanspreekpunt en gezicht. Jannet: Ik heb zin in de uitwerking. Sem: Toevoeging: geef je 
op om buddy te zijn! Jeanique: waar kun je je opgeven? Roos: Als je mijn nummer hebt kan 
je me appen, als je m’n nummer niet hebt geef ik hem nu in de chat of kun je mailen naar 
email: algemeen.bestuurslid.leiden-haaglanden [at] dwars.org 
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Thomas: Tijd voor feitje. Giraffes slapen maar 2 uur per dag, in korte periodes en staand! 

Vragen termijn 2 

Anna Robin (aan Hannah over vraag Sybren aan Hannah): Let op je onafhankelijkheid t.o.v. 
lokale GroenLinks afdelingen. Hannah: Dankjewel, goede reminder om op te letten. 

Financiële realisatie 

Hannah: Begin jaar motie aangenomen om vooral veel uit te geven. Dat is moeilijk 
geworden door de situatie met de rekening en dat we daarna geen fysieke locaties meer 
konden doen. Bijvoorbeeld afdelingsweekend natuurlijk niet gelukt. Verder wel gelukt om 
geld uit te geven aan andere dingen, zoals overige activiteiten bij geven snackpakketjes en 
bij nieuwe ledenborrel. 

Giraffefeitje van Hessel. 

Vragen termijn 1 

Wietse (aan Hannah): Wat gebeurt er met het geld dat overblijft? Hannah: terug naar 
landelijk. 

Begroting 

Hannah: Geen grote veranderingen. Wel veel gebundeld. Allemaal posten samengevoegd 
naar 1 post, zodat als er nog geld overblijft we dat geld duidelijker kunnen besteden en 
dat er niet raar uit gaat zien. Bestuursuitgaves was vorig jaar bestuursbezittingen. Nu komt 
er EHBO-cursus bij vanuit landelijk bestuur, dus vandaar. Campagne omhoog want 
verkiezingsjaar.  

Vragen termijn 1 

Jeanique (aan Hannah): Kunnen we niet vet dure gast uitnodigen. Hannah: Kan nu al niet 
meer voor dit jaar. 

Sybren (aan Hannah): Wat zou je willen uitgeven in de grote post van activiteiten. Hannah: 
ik hou wel rekening met de vorige verdeling van vorig jaar. Nu hangt het er vanaf in welke 
vorm het door kan gaan. Bijvoorbeeld afdelingsweekend zonder overnachtingen. Daarom 
samengevoegd, zodat geld dat overblijft beter voor dingen gebruikt kan worden. 

Rianne (aan Hannah): zou je volgend penningmeester ook aanraden om 1 vaste post te 
maken of zou je aanraden om weer op te splitsen? Hannah: Verwachting is dat we tegen 
die tijd terug kunnen naar fysieke activiteiten. Als dat weer kan zou ik aanraden weer terug 
te gaan naar de verdeling zodat duidelijker is wat je kan uitgeven aan welke posten. 

Thomas (aan Hannah): Waarom “eend” op de begroting? Hannah: Niels heeft afgelopen 
jaar eend geadopteerd maar is niet alsof die in iemands huis staat. 



Notulen Winter-AAV 2020 DWARS Leiden-Haaglanden

Wietse (aan Hannah): Promotie en ledenwerving: wat is dat geld? Hannah: Daar vallen 
bijvoorbeeld ook nieuwe ledenborrels onder, kan ook betaalde promo op social media zijn, 
is best breed. Zomertour is ook een goeie. Hiske: zomertour wordt vanuit landelijk betaald. 

Thomas: Misschien ga ik wel een eend adopteren nu ik geen kerstcadeau kan kopen. 

Vragen termijn 2 

Geen tweede termijnsvragen. 

Begroting aangenomen per stille acclamatie. 

Uitslagen verkiezingen 

Algemeen bestuurslid 

Sophia de Hek: 20 stemmen 

Sem Grootscholten: 20 stemmen 

Roos Verheijen: 20 stemmen 

Sara van Hees: 20 stemmen 

Alle kandidaten aangenomen 

Programmacommissie 

Astrid van Egmond: 20 stemmen 

Matthias Huising: 19 stemmen 

Charissa Spekle: 19 stemmen 

Ahmet Kargin: 19 stemmen 

Wietse van den Bos: 18 stemmen  

Abel van Bemmel: 18 stemmen 

Alle kandidaten aangenomen. 

Voorzitter programmacommissie 

Ahmet Kargin: 20 stemmen 

Ahmet Kargin aangenomen als voorzitter programmacommissie. 

Secretaris 

Astrid van Egmond: 19 stemmen 

Astrid van Egmond aangenomen als secretaris programmacommissie. 
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Kascommissie 

Wietse van den Bos: 20 stemmen 

Noah van Meekeren: 20 stemmen 

Mert Gurer: 19 stemmen 

Alle kandidaten aangenomen. 

Wietse (punt van orde): Het is Wietse zonder k. 

Wijzigingen afdelingsregelement en whatsappbeleid 

Wijzigingsvoorstel 1: Bestuurstermijnen.  

Sem (toelichting): Alleen nog termijnen van een jaar. 

Vragen termijn 1 over wijzigingsvoorstel 1 

Anna Robin: Als we heel erg ontevreden zijn, kunnen we dan mensen alsnog afzetten. Sem: 
Motie van wantrouwen kan altijd. Anna Robin: Dan zou ik voor stemmen. Thomas: Geen 
steunbetuigingen.  

Marit: Als iemand wil stoppen, zou iemand anders benoemd kunnen worden? Sem: Kan 
door afdelingsregelement 4.4.  

Thomas: Giraffenfeitje van Hessel; het lijkt alsof knieën andersom zijn maar dit zijn geen 
knieën. 

Rianne: Voorstel heeft er meerdere keren gelegen maar nooit gehaald met als hoofdreden 
dat het ontoegankelijker zou zijn als mensen zich moeten committeren voor een heel jaar. 
Sem: in bestuursvergaderingen hebben we gemerkt dat drempel voor jaar inzetten niet 
veel groter is dan drempel voor een halfjaar inzetten. Reden dat we geen advies willen 
geven is omdat we niet over onze eigen termijn willen besluiten. Thomas: Voor de 
duidelijkheid, gaat dit dan in vanaf volgende AAV of nu? Sem: Vanaf komende zomer-AAV. 
Hiske: Afgelopen jaren niemand gestopt tussendoor. Simon: Is afgelopen 2 jaar met 2 
mensen niet een iets te kleine groep om naar te kijken? Sem: Correctie op Simon, dus niet 
2 mensen weggegaan in de winter maar 2 jaar lang juist niet. Ahmet: Stel je voor dat het 
wel gebeurt, zou dan niet handiger zijn om “hoogstens termijn van een jaar” van te maken 
zodat mensen korter kunnen zitten. Sem: Wil je dus amendement indienen? 

Ahmet dient amendement in: toevoegen van het woord hoogstens: “termijn van 
hoogstens 1 jaar”. 

Sem: Ik wil graag overleggen met bestuur over ons advies. 

Thomas: Ik schors de vergadering voor 5 minuten (van 21:10 tot 21:15). 
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Tijdens de schorsing komt Martijn Staal nog even langs. Mensen proberen te raden hoe de 
moeder van Martijn heet. Martijn vraagt zich vooral af wie het dagpresidium is en waar we 
in de agenda zitten. 

Einde schorsing. 

Sem: We hebben discussie hierover gehad. We denken niet dat het wenselijk is dat als 
mensen in de winter-AAV ingesteld kunnen worden voor een jaar. Geen steun. 

Thomas: Ik wil graag van jullie horen wat tegenvoorstel is. 

Sem: Tegenvoorstel: amendement met strekking: wel is het mogelijk om tijdens de winter-
AAV verkozen te worden voor een halfjaar. 

Ahmet: Ik neem het over als geen “AAV” maar “Algemene Afdelingsvergadering. 
Instemming”. 

Martijn: de tekst met hoogstens is beter, meer flexibiliteit. Ik wil graag het amendement 
met hoogstens, originele voorstel, indienen. “voor de termijn met hoogstens 1 jaar”. 

Thomas: Klopt het dat Martijn amendement mag indienen zonder stemrecht. 

Martijn: Ik heb wel stemrecht. 

Thomas: Oh.  

Sem: We nemen dit amendement niet over. 

Vraag Rianne: ten hoogste is niet B1. Amendement op amendement Martijn: “ten 
hoogste” veranderen naar “niet meer dan een jaar”. 

Martijn: Ik neem het over. 

Marit (vraag aan Martijn): Mag ik toelichting op argument Martijn over flexibiliteit? 

Martijn: Flexibeler want is meer open.  

Sybren (in chat): Voorstel tweede zin: "Wel is het mogelijk om tijdens een algemene 
afdelingsvergadering iemand voor een kortere periode dan een jaar in te stemmen" 

Martijn: Ik neem dit van Sybren over. 

Sem: wij steunen dit amendement. 

Jeanique (vraag aan bestuur): Als er nu een bestuurslid uitvalt in de huidige tekst, kan je 
dan niet iemand aanstellen. 

Sem: Daarom stemmen we in met de wijziging. Er staat ook nog steeds in 
afdelingsregelement dat we ad interim mensen kunnen aanstellen. 

Vragen termijn 2 over wijzigingsvoorstel 1 
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Thomas: er zijn 2 zeldzame witte giraffes geweest. Okapi’s zijn familie van de giraffe. Geen 
nieuwe vragen dus ik sluit tweede termijn. We gaan stemmen over voorstel via hoofdelijke 
stemming.  

In de tussentijd dat de stemtel gaat tellen is er een discussie over de snelheid van giraffes 
en zegt Martijn dat LH de beste afdeling is van DWARS.  

Soesha: Alle stemmen geteld. 19 mensen voor, 12 mensen blanco / niet gestemd. 
Aangenomen. 

Wijzigingsvoorstel 2: Whatsappbeleid 

Roos: Toevoeging om promotie en betaalverzoeken in Whatsappgroepen eerst goed te 
laten keuren door bestuur. Informatie is moeilijk qua planning als wij informatie willen 
sturen. Voor donaties willen we zeker weten dat het veilig is zodat niet straks een van de 
leden een betaalverzoek doet en hele bankrekening kwijt is. 

Vragen termijn 1 over wijzigingsvoorstel 2 

Tim: Hoe word ik lid van de Whatsappgroep? Jannet: Op de site via formulier, dan heb ik 
toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. 

Anna Robin (punt van orde): Het is toch logisch dat bestuur eigen voorstellen overneemt? 
Thomas: lijkt me niet relevant. 

Sybren: Hoe zorg je dat mensen zich eraan houden? Roos: Whatsappbeleid staat genoemd 
bij de chats. 

Wietse: Geldt dit ook voor discussiechat of alleen voor hoofdgroep? Roos: Voor beide. 

Jeanique: Is het niet dubbel om advies erbij te zetten? Roos: Daar ging punt van orde net 
ook over, is niet vanzelfsprekend dus geven we wel. 

Ondertussen gaat het over giraffenekwervels, de seksuele oriëntatie van giraffes en 
zoekmachines. 

Vragen termijn 2 over wijzigingsvoorstel 2 

Geen tweede termijnsvragen. 

Wijzigingsvoorstel 2 over whatsappbeleid aangenomen per stille acclamatie. 

Moties 

Motie 1: hoe schrijf je eigenlijk een motie 

Ahmet: Ik dacht, hoe dien je nou ook alweer een motie in? Dus inclusiever maken van 
moties. 

Thomas: Ik wil graag een dt bij “vindt”. 

Hiske: Toegankelijkheid is belangrijk. Overnemen. 
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Vragen termijn 1 over motie 1 

Astrid: Ik vroeg me af of zowel de indiener als bestuur al idee had over hoe het formulier 
aan te passen.  

Ahmet: Nu is het zo dat je geen vakjes hebt voor constaterende dat en dergelijke, maak er 
aparte vakjes van met voorbeelden.  

Hiske: Ik ben het eens met de vakjes maar voorbeeld direct bij de vakjes hoeft niet, liever 
een plaatje als voorbeeld in het geheel. 

Sem: Bestuur was erg enthousiast, dus we gaan het oppakken, komt eraan. 

Ondertussen gaat de discussie over hoeveel eendenrassen er zijn. Antwoord is: 120. 

Thomas: ik sluit de eerste termijn 

Geen tweede termijnsvragen. 

Stemmen over motie 1. Motie 1 aangenomen per stille acclamatie. 

Motie 2: We hebben niet voor niets een nieuwe huisstijl 

Ahmet: Zet alle documenten in nieuwe huisstijl.  

Hiske: We vinden paars kek, overnemen. 

Ahmet (punt van orde): Wat betekent kek? 

Hiske: Tof. 

Discussie barst los in chat over betekenis kek. Kek is ook Delfts voor gore zooi. 

Motie 2 overgenomen per stille acclamatie. 

Rondvraag 

Geen vragen. 

Sluiting 

Astrid (punt van orde): wanneer krijgen gekozen mensen bericht. 

Hiske: Komt chat voor programmacommissie en er is al een kascommissiechat waar de 
mensen aan toegevoegd zullen worden. 

Afdelingsvergadering gesloten om 21:58. 

 


