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Notulen Algemene Afdelings-
vergadering Zomer 2021

DWARS LEiden-haaglanden
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8 juni 2021

Opening AAV
Opening om 19:33

Aanwezigen
Hiske Scholtens, Rianne Pieffers, Jeppe Bandringa, Pim van der Werff, Marit de Goe-
de, Sara van Hees, Tom Bruggeman, Sem Grootscholten, Soesha Sandker, Matthias 
Huising, Martijn Staal, Jannet Harthoorn, Hannah Stegenga, Pauline Thoomes, Sophia 
de Hek, Wietse van den Bos, Anna Robin Hogedoorn Streef, Daan de Leur, Roos Ver-
heijen, Niels Goedegebure, Myrte Hesselberth, Hessel Hoekstra, Devy Oedairam, Luuk 
Voncken, Niek Veen, Jens Albers, Thomas Smits, Kevin Becking

Benoemen presidium
Marit de Goede – voorzitter
Rianne Pieffers – notulist

Per stille acclamatie aangenomen

Benoemen stemtelcommissie
Myrte Hesselberth
Pim van der Werff
Kevin Becking

Per stille acclamatie aangenomen

Vaststellen agenda
Vastgesteld

Vaststellen notulen winter 2020
Vastgesteld

Uitleg Online Stemmen
Kameraad Marit: Over personen stemmen we via Inkesta. Daarnaast wordt er ge-
stemd per stille acclamatie.

Verantwoording bestuur
Hiske Scholtens – voorzitter
Kameraad Hiske: Bedankt iedereen, ik heb heel erg genoten met iedereen. Ik heb 
veel geleerd. Je hebt mijn verantwoording kunnen lezen. Zijn er vragen?
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Kameraad Anna Robin: wat is het leukste dat je hebt meegemaakt? Kameraad His-
ke: de snackwandeling. Ook al waren er mensen verdwaald geraakt, het was een erg 
leuke middag.

Kameraad Daan: wat had je willen doen, maar dat niet is gelukt? Kameraad Hiske: 
scholentour, veel voor gemaild, maar weinig respons gekregen. Met name door coro-
na. Het staat klaar en hopelijk kan dat volgend jaar worden uitgevoerd. 

Kameraad Wietse: welke tip geef je door aan je opvolger? Kameraad Hiske: afspraken 
maken! Maar die hadden we halverwege het jaar iets moeten bijstellen. Maar goed 
om te weten wat je van elkaar kan verwachten. 

Kameraad Thomas: Is er een foto van de eend? Kameraad Hiske: ja, maar daar gaat 
Hannah over vertellen.

Jannet Harthoorn – secretaris
Kameraad Jannet: ik wil iedereen bedanken. We hebben veel geleerd van elkaar. Het 
was een hele mooie tijd, ondanks dat het een raar jaar was. Vragen?

Kameraad Martijn: zijn er datalekken geweest? Kameraad Jannet: ja, er was één da-
talek, buiten mijn schuld. Die is snel opgelost.

Kameraad Hessel: Ik heb erg genoten van de nieuwsbriefrubrieken. Welke vond je het 
leukst? Kameraad Jannet: James natuurlijk. Daarvoor heb ik veel boeken gekocht. 
Dat is natuurlijk niet erg! Een tip: Wat gebeurd er als je duurzaam gaat leven?

Kameraad Martijn: kun je de titel en auteur delen? Kameraad Jannet: gaan we rege-
len.

Hannah Stegenga – penningmeester
Kameraad Hannah: ik wil graag iedereen bedanken. De eend is geadopteerd. Die heet 
Boomer Karl. En de banner wordt ontworpen zodat het volgende bestuur die alleen 
maar hoeft te bestellen. Vragen?

Er zijn geen vragen voor Hannah.

Sara van Hees – promotie en ledenwerving
Kameraad Sara: Ik wil ook iedereen bedanken. Het was heel erg gezellig, ook buiten 
het bestuur om. Ik hoop jullie allemaal nog te zien. Vragen?

Er zijn geen vragen voor Sara.

Sem Grootscholten – algemeen bestuurslid en vicevoorzitter
Kameraad Sem: Ik heb alles in mijn verantwoording gezet. Het was erg leuk. Ik wil 
iedereen bedanken, we hebben er alles uit het digitaal activiteiten organiseren ge-
haald.
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Kameraad Tom: Leukste gemeente om mee te werken? Kameraad Sem: Delft, want ik 
was de enige Delftenaar.

Kameraad Martijn: als vice-voorzitter ben je mede verantwoordelijk voor sfeer, wat 
heb je daarvoor gedaan? Kameraad Sem: iedereen is wel een persoonlijke vriend van 
me geworden. We hebben elkaar weinig gezien of uitjes gedaan, maar ik heb ieder-
een wel over de vloer gehad en gezellige momenten gehad. 

Roos Verheijen – algemeen bestuurslid
Kameraad Roos: weinig toe te voegen aan mijn verantwoording. Meld je aan als bud-
dy of voor de klimaatwake. En iedereen bedankt!

Kameraad Hiske: hoe ben je zo goed in het morele kompas van het bestuur zijn, geef 
tips. Kameraad Roos: geen idee! Ik ben niet eens de oudste, ik denk gewoon gokken. 
Geen tips, sorry!

Sophia de Hek – algemeen bestuurslid
Kameraad Sophia: iedereen bedankt. Zeker voor alles wat we nog hebben kunnen 
doen. Het was soms best lastig om dingen te verzinnen. Het was heel fijn dat we ook 
als vrienden hebben kunnen afspreken.

Kameraad Tom: wat was de leukste activiteit die wel is doorgegaan? Kameraad Sop-
hia : snackwandeling, want het was heel leuk om iedereen te kunnen zien en te pra-
ten.

Verkiezingen nieuw bestuur
Sem Grootscholten – voorzitter
Kameraad Sem: Ik heb een jaar geoefend en ervaring opgedaan binnen en buiten 
DWARS. Ik vond het heel leuk, maar jammer dat we weinig fysiek hebben kunnen 
doen. Daarom wil ik door. Externe relaties onderhouden en leuke dingen doen.

Kameraad Martijn: Geeft aan dat je studeert en werkt, daarnaast wil je voorzitter zijn. 
Hoe zie je het voor je dat allemaal tegelijk te doen? Kameraad Sem: Ik heb dit jaar 
ook een soortgelijk jaar gehad. Ik wil er wel meer tijd insteken, daardoor zal ik stop-
pen met wat andere dingen. Met de studie ben ik bijna klaar en dat doe ik niet meer 
fulltime en mijn baan is nog niet zeker. Ik denk dat het goed te combineren is. Ik heb 
door alle ervaring geleerd goed te plannen. Daarom denk ik dat dit lukt.
Kameraad Anna Robin: je hebt een functie in het provinciebestuur. Zijn die twee 
functies met elkaar te verenigen? Kameraad Sem: Dat klopt, daar ben ik algemeen 
bestuurslid. Ik denk dat dat te verenigen is. Ik kaart daar veel aan de jongeren te 
betrekken, maar ik wil het contact met de Provincie niet zelf op me nemen. Samen-
werking wordt bevorderd door een stukje overlap, ook al zijn het verschillende vereni-
gingen.

Kameraad Wietse: Wat zijn je plannen voor inclusiviteit? Kameraad Sem: We hebben 
veel geïnventariseerd in deze vraagstukken en we hebben daarvoor inspraakavonden 
georganiseerd. Ik wil mensen opzoeken om hen erbij te betrekken. Daarbij wil ik me 
inzetten voor toegankelijkheid van het bestuur.
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Kameraad Luuk: Volgend jaar zal in het teken staan van heropstarten. Heb je een 
idee voor een nieuwe activiteit? Kameraad Sem: aan het begin zullen we veel bezig 
zijn met brainstormen. Natuurlijk de tradities behouden, inhaken op de scholentour, 
en natuurlijk hangt het af van het bestuur!

Kameraad Martijn: De voorzitter heeft een belangrijke rol intern. Zodat alle bestuurs-
leden hun ei kwijt kunnen. Hoe ga je iedereen de ruimte geven en niet overal over-
heen walsen? Reflecteer daarbij ook op je ervaring eerder. Kameraad Sem: Ik facili-
teer graag in gesprekken, zodat iedereen kan meepraten. Maar bij een beslissing of 
een discussie geef ik wel mijn mening. Daarbij ben ik wel te overhalen. En als iemand 
het ergens echt niet mee eens is, doen we het niet.

Kameraad Jens: Komt er een activiteit in Gouda? Kameraad Sem: die beloof ik aan je!

Kameraad Martijn: uit jezelf schets je momenten waarin mensen naar je toekomen 
dat de ruimte die je moet geven, is er niet. Is dat voorgekomen of niet? Kameraad 
Sem: dat is niet echt voorgekomen, sommige mensen zijn vocaler dan anderen, 
waaronder ik, maar ik ben daar nooit echt tegenaangelopen. Af en toe heb ik wel een 
beslissing doorgedrongen maar dat heb ik altijd kunnen uitleggen.

Kameraad Thomas: Als iemand te veel ruimte inneemt, is dat moeilijk aan te geven. 
Heb je ooit mensen daarnaar na gevraagd? Kameraad Sem: we hebben gesprekken 
gehad met alle bestuursleden over feedback en ik heb altijd aangegeven, dat mensen 
altijd kritiek of feedback hebben kunnen leveren. Daarnaast zijn iedereen vrienden 
geworden en ik heb daar ook wel over gesproken met hen.

Jannet Harthoorn – secretaris
Kameraad Jannet: afgelopen jaar ben ik met veel plezier secretaris geweest. Toch wil 
ik een nieuw bestuursjaar doen, doordat we dingen niet hebben kunnen doen door 
corona. Dit wil ik in een volgend jaar graag inhalen. Vragen?

Kameraad Hessel: Wat hoop je mee te nemen van het afgelopen jaar? Wat wil je 
verbeteren? Kameraad Jannet: Daar ga ik even over nadenken. Voornamelijk was het 
aan het begin lastig om feedback te uiten omdat je elkaar niet kent. Dat zou ik nu 
sneller willen doen door het gesprek aan te gaan.

Kameraad Martijn: wat is je favoriete secretaris taak? Kameraad Jannet: rubrieken 
schrijven over James!

Kameraad Devy: wat zijn de dingen die je dit jaar niet hebt kunnen realiseren? Ka-
meraad Jannet: een fysieke NLA. Dat hebben we één keer kunnen doen. Daar wil ik 
graag meer op inzetten, omdat het veel meer waarde heeft. 

Daan de Leur – secretaris en penningmeester
Kameraad Daan: ik ben behoorlijk nieuw bij DWARS. Ik was al langer op de hoog-
te van wat jullie deden, maar ik ben nog maar twee maanden lid. Ik heb met beide 
functies ervaring en wil graag zo nuttig mogelijk zijn in het bestuur. Ik wil graag meer 
mensen leren kennen en tegelijk terug geven. 
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Ik wil graag helpen met de overgang van online naar fysiek. Ik heb twee bestuurs-
functies elders gedaan online en ik wil nu ook graag bijdragen. Ik heb volgend jaar 
een tussenjaar, dus ik heb meer dan genoeg tijd en ik ben flexibel.

Kameraad Wietse: je bent aangemeld voor twee functies. Ben je gelukkig als je wordt 
verkozen als penningmeester? Kameraad Daan: Ja zeker! Ik heb meer ervaring met 
secretaristaken, maar aangezien er niemand anders is voor penningmeester draag ik 
graag bij als penningmeester en kan ik ook leren van Jannet. 

Kameraad Martijn: super tof dat je zo snel aan kandideert! Hoe ga je de eend noe-
men? Kameraad Daan: daar ga ik nog over nadenken. Dat is een te belangrijke vraag 
om nu al uitspraak over te doen.

Sara van Hees – promotie en ledenwerving
Kameraad Sara: ik heb me opnieuw kandidaat gesteld. Het jaar ging zo snel en ik wil 
gewoon nog doorgaan. Ik heb aan het begin een sociaal media plan opgesteld. Ik wil 
daar ook paarse thema’s aan toevoegen. En we hebben veel mensen voorgesteld. Dat 
wil ik uitbreiden naar kleine gemeentes. En ik wil me inzetten voor de verkiezingen 
en natuurlijk het organiseren van fysieke activiteiten. En mijn interesse in media en 
politiek te combineren. 

Kameraad Daan: Het is vaak lastig om je publiek uit te breiden. Hoe wil je mensen 
bereiken die ons nog niet volgen of DWARS nog niet kennen? Kameraad Sara: we 
proberen ons geluid te laten horen en hopelijk bereikt dat mensen die ons nog niet 
kennen. Zodat mensen zien dat wij ook opkomen voor hun belangen en hopelijk vol-
gen zij ons dan ook. Het gaat meer om onze belangen en idealen. 

Kameraad Pim: Complimenten voor de insta feed! Daardoor was het één geheel, tof. 
Ga je meer doen met bruin? Kameraad Sara: die is vooral voor aanvulling, maar niet 
echt voor achtergrond.

Devy Oedairam – algemeen bestuurslid
Kameraad Devy: ik ben ook nieuw bij DWARS! Ik wil me bezig gaan houden met het 
bijdragen aan de inclusiviteit en diversiteit en contact met GroenLinks Den Haag om 
meer te leren over de lokale politiek. En ik wil ook veel nieuwe DWARSers leren ken-
nen. Vragen?

Kameraad Martijn: Wat wordt je stokpaardje? Kameraad Devy: ik zat te denken aan 
een evenement over catcalling, dat lijkt me erg interessant. Stuur me ook vooral een 
appje met suggesties!

Kameraad Sem: Je bent bij een bestuursvergadering geweest. Wat heeft je overge-
haald? Kameraad Devy: vooral dat ik actief wil bijdragen en meer DWARSers wil leren 
kennen.

Kameraad Niek: Leuk dat je het contact met Den Haag wil onderhouden. De gemeen-
teraadsverkiezingen komen eraan. Zou je daar ook iets voor willen organiseren? 
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Kameraad Devy: Ja, dat lijkt me erg leuk. Vooral om mensen op de hoogte te bren-
gen. Daar zou ik zeker wat over willen organiseren. 

Pauline Thoomes – algemeen bestuurslid
Kameraad Pauline: ik ben ook sinds kort lid. Het lijkt me leuk om op bestuursniveau 
bij te dragen aan DWARS. Sem heeft me een beetje overtuigd. Ik vind veel dingen tof 
en daardoor denk ik dat ik als Algemeen Bestuurslid erg op mijn plek bent. 

Kameraad Martijn: Heb je al een idee over een activiteit dat je wil organiseren? Ka-
meraad Pauline: mijn stokpaardje is het onderwijs, en specifiek het vmbo/mbo, daar 
zou ik graag wat mee willen doen. Ik denk dat daar veel mensen zijn die geïnteres-
seerd kunnen zijn maar nu nog niet zo bekend zijn.

Soesha Sandker – algemeen bestuurslid
Kameraad Soesha: Ik woon sinds kort in Den haag. Ik ben vorig jaar secretairs ge-
weest bij Onderwijs. Sem heeft mij daar deze functie onder de aandacht gebracht. Ik 
wil dit graag proberen. Ik vind het leuk om het manusje-van-alles te zijn en vooral 
dingen te moeten doen. Ik heb veel ervaring met besturen, maar het lijkt me nu leuk 
om iedereen te leren kennen, de afdeling en de stad.

Kameraad Rianne: Heeft Sem je weten te overtuigen met één van onze tradities? 

Kameraad Soesha: nee, vooral dat het heel erg leuk is. Ik heb zin om alles te ontdek-
ken.

Stemmen
Kameraad Myrte: We gebruiken run-off voting via Inkesta. Dit zal niet heel ingewik-
keld zijn. Voor algemeen bestuurslid zijn er drie posten. Je moet drie keer stemmen. 
Het stemmen gaat anoniem. 
Kameraad Luuk: er is een kwartier. Wanneer gaat dat in? Kameraad Myrte: ik ga zo 
de mail verzenden. Aan het einde van de pauze sluit ik dezen. Kameraad Luuk: dan 
kan ik zo nog stemmen.

Kameraad Marit: we gaan nu over naar de pauze. Tot 20:50.

Kameraad Hiske: als je nog een motie wilt indienen of een wijziging, doe dat dan nu!

Kameraad Marit: Het is nu pauze!

Begrotingsrealisatie
Kameraad Hannah: Het was moeilijk om veel geld uit te geven. We hebben ons best 
gedaan. Voor activiteiten is nog veel ruimte dus hopelijk komt er nog een Hippie BBQ 
en Afdelingsweekend. Van bestuursbezittingen gaat nog de banner van af. En het 
budget voor de eend is bijna op.

Kameraad Martijn: zijn er nog suggesties voor de resterende drie euro voor de post 
eend? Kameraad Hannah: ik ga proberen ideeën door te geven aan de opvolger.
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Kameraad Thomas: Voor 3 euro kun je maïs en sla kopen om eenden te voeren. Vind 
je dat een goed idee? Kameraad Hannah: Ja bedankt.

Kameraad Tom: wat zijn de ideeën voor promo ledenwerving? Kameraad Hannah: 
Daar kan nog een deel van naar borrels tijdens Nieuwe Ledenavonden. En voor ideeën 
van het nieuwe bestuur is ook ruimte!

Kameraad Niels: je hebt de posten wat breder gemaakt. Als je terugkijkt, was dat 
fijn? Kameraad Hannah: door corona was dit handig zodat het geld flexibel ingezet 
kan worden en niet bleef liggen. Dus voor dit jaar was het erg fijn.

Verantwoording kascommissie
Kameraad Wietse: Kascommissie heeft twee controles gedaan aan het begin van het 
jaar over 2020 en in mei over begin 2021. Alles was logisch en Hannah heeft het 
goed bijgehouden. Op landelijk niveau was er wat chaos met financiën, dat heeft ook 
doorgewerkt op de afdeling. Maar uiteindelijk is dat goed verwerkt en hebben we het 
goed kunnen keuren.

Kameraad Martijn: Normaal is er pizza. Is dat dit keer ook aangeboden? Kameraad 
Wietse: dat is aangeboden. Dat moest natuurlijk wel vegan zijn. Maar sommigen zijn 
het bonnetje vergeten te vragen en zij hebben het dan ook niet gedeclareerd.

Wijzigingen 
Er zijn geen wijzigingen ingediend.

Moties
Motie 1: Kameraadschap
Kameraad Rianne: Voert het bestuur deze wijziging uit of komt deze verantwoorde-
lijkheid te liggen op de schouders van de notulist? Kameraad Martijn: ik wil het ook 
zelf wel doen. Kameraad Rianne: Daar is denk ik reactie voor nodig uit het bestuur. 

Kameraad Hiske: Voor deze ene keer vind ik dat goed.

Kameraad Tom: eigenlijk is de notulist de enige om de notulen te bewerken.

Kameraad Thomas: Wordt het met hoofdletter of zonder gespeld? Kameraad Martijn: 
volgens de regels, gelijkheid van letters is belangrijk.

Kameraad Hessel: geldt het ook voor andere vergaderingen? Kameraad Martijn: al-
leen voor deze, maar als uit evaluatie blijkt dat het succesvol is, kan bredere invoe-
ring 

PVO Kameraad Thomas: Het lijkt me goed om Martijn hiervoor in te stemmen, per 
hoofdelijke stemming.

Kameraad Martijn: dan wel als kameraad notulist.
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Kameraad Pim: ik denk dat kameraad notulist Martijn ook per stille acclamatie inge-
stemd kan worden.

Kameraad Thomas: elk lid kan een hoofdelijke stemming aanvragen, bij deze doe ik 
dat.

Hoofdelijke stemming over het instemmen van kameraad notulist Martijn die dan al-
leen kan wijzigen: het toevoegen van kameraad voor de naam van de sprekers.

Aangenomen.
Stemmen voor: 21
Stemmen tegen: 1

Stemmen over motie 1
Aangenomen per stille acclamatie. 

Uitslagen bestuursverkiezingen
Voorzitter
Sem: 21 stemmen
Sem is verkozen tot voorzitter

Secretaris
Jannet: 24 stemmen
Daan: 3
Jannet is verkozen als secretaris

Penningmeester
Daan: 27
Daan is verkozen tot penningmeester

Promotie en Ledenwerving
Sara: 27
Sara is verkozen tot bestuurslid Promotie en Ledenwerving

Algemeen bestuurslid
Soesha: 24 
Devy: 27
Pauline: 27
Soesha, Devy en Pauline zijn verkozen tot algemeen bestuurslid 

Sluiting
Sluiting om 21:28


