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Notulen Algemene 
Afdelingsvergadering 

DWARS Leiden-Haaglanden
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23 november 2021

Opening AAV
Opening om 19:10

Vaststellen presidium
Em van der Werff (voorzitter) en Hessel Hoekstra (notulist)

Vaststellen stemtelcommissie
Kiete Schmitt, Jazz Komproe, Arthur Eveleens

Vaststellen agenda
Luuk: Wat als er een extra stemronde moet komen?
Sem: Dat gebeurt na de pauze en dan gaan we eerst aan het programma zitten.
Em: Wanneer is de tweede uitslag?
Sem: Dat is voor het einde klaar. Komt goed.
Roos: Amendementen bij politiek programma moet wijzigingsvoorstellen worden 
Em: als iemand een punt van orde heeft, moet diegene PvO in de chat zetten

Vaststellen notulen Zomer AAV

Verantwoording Sem
Sem: Druk jaar. Vooral campagne met de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben 
veel invloed. 30 amendementen op programma in Den Haag. Bestuur gaat goed. Was 
op gang komen. We zitten er goed in. Ik ben blij met de mensen om me heen. Activi-
teiten proberen we zoveel mogelijk te doen. Er zijn wat activiteiten niet doorgegaan. 
Helaas nu weer digitaal.

Wietse: Ik hoor dat ze bij Delft moeilijk doen. Hoe staat het daarmee? Wat doen jullie 
als DWARS met de kandidatenlijst in Leiden?

Sem: Delft was niet gewend om veel wijzigingsvoorstellen te krijgen. We hebben flink 
wat amendementen ingediend. De ALV van GroenLinks Delft vindt zondag plaats. We 
gaan het zien. In Leidne zijn we niet blij met de lijst. We willen hier Ahmet omhoog 
stemmen naar plek 5. Daarvoor is morgen de ALV. Wij gaven aan het niet eens met 
de lijst te zijn en ook mensen van buiten DWARS waren het met ons eens.

Annelie: Waar kan ik de amendementen van GL Den Haag vinden?
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Sem: 9 november was de ALV van Den Haag. We hebben er 39 ingediend, vier inge-
trikken en er zijn 34 aangenomen en eentje afgewezen. Het grootste verschil kun je 
zien in het politiek programma. Er is ook een lijst met amendementen naar de Haagse 
leden gestuurd.

Roos: Kun je reflecteren op hoe je bestuursleden de ruimte hebt gegeven en de facili-
terende rol hebt ingevuld?

Sem: Ik heb daar redelijk invulling aangegeven. Veel dingen gebeuren in overleg. Ik 
maak nooit een beslissing in mijn eentje. Ik leg veel voor aan de rest van het bestuur. 
Ook hebben bestuursleden met eigen ideeën gekomen en ik laat ze steeds meer los.

Martijn: Je staat op de conceptlijst in Delft op plek 7. Stel, je komt in de raad, hoe 
zorg je ervoor dat de onafhankelijkheid van DWARS gewaarborgd blijft? Wat heb jij-
zelf gedaan?

Sem: We hebben laten zien dat we als DWARS kritisch kunnen zijn. Ik heb aangege-
ven dat ik geen stemrecht heb in keuzes in Delft die we met het bestuur maken. Wat 
heb ik concreet zelf gedaan? Externe communicatie oppakken, zoals het PJO-voorzit-
tersoverleg in Leiden. Verder trek ik de kar in kijken hoe we de politieke speerpunten 
neerzetten. Verder heb ik contact met DWARS landelijk.

Roos: Ik was niet duidelijk in ruimte geven. Ik bedoel meer mensen ruimte geven zo-
dat ze een eigen mening kunnen geven. Hoe ga je daarmee om?

Sem: Ik vraag mijn bestuursgenoten hoe ik ze die ruimte kan geven. Als mensen zich 
niet vertrouwelijk voelen, dan kunnen ze bij mij terecht. Ik ben me bewust dat ik niet 
voor mensen spreek.

Martijn: Kun je reflecteren op hoeveel tijd je in de AAV steekt?

Sem: Bijna alles was al klaar. Alleen Daan heeft vandaag de presentatie gemaakt. Ik 
heb de stemtelcommissie en de eerste en tweede dagvoorzitter benaderd.

Verantwoording Jannet
Jannet: het meeste staat in de verantwoording in de congresreader. Ik vond het jam-
mer dat veel online is. Meld je aan voor Commieklaas, want dat is leuk!

Luuk: Weet je of er op de website ruimte komt voor een wat nieuwer uitziende vorm-
geving?

Jannet: Dat heb ik met landelijk overlegd. Die komt begin 2022.

Roos: Je had nog een feministische activiteit willen organiseren. Had je al ideeën 
daarvoor? Wat was je favoriete James-stukje van het afgelopen halfjaar?

Jannet: Ik heb nog geen concreet idee voor een feministische activiteit. James houdt 
van boeken
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Martijn: Hoe was de timing van de AAV?

Jannet: Sem was gisteren niet te bereiken. Alles wat er vanuit mijn kant moest, zoals 
stemgerechtigden en uitnodigingen, is op tijd gebeurd. Ik heb er gisteren best wel 
veel stress van gehad.

Verantwoording Daan
Daan: Toevoegingen aan de geschreven verantwoordingen. Ik ben vrij nieuw bij 
DWARS, maar vond het wel geweldig. Bedankt voor de kascommissie. Ik heb veel ge-
leerd, voel ik. We kunnen hopelijk nog veel dingen doen.

Martijn: Verwacht je last van dat de landelijke penningmeester per 1 januari stopt?

Daan: Dat komt terug bij de begroting. Ik ga Hajo missen. Ik hoop dat alles goed 
gaat komen. Ik heb vertrouwen dat het goed door blijft gaan. Er is ook contact onder-
ling tussen penningmeesters lokaal. Het wordt wel even wennen, maar ik verwacht 
geen problemen.

Verantwoording Sara
Sara: helaas zijn veel activiteiten weer digitaal. Ik ben bezig met de gemeenteraads-
verkiezingen. Ik weet wel een beetje hoe dat gaat. Ik zit ook bij het campagneteam 
van GL Leiden. We hebben leuke ideeën. Ik wil GroenLinksers via sociale media voor-
stellen van kleinere gemeentes. De rest staat in de reader.

Astrid: Je had contact met GL Leiden en Delft. Heb je dit contact ook met GroenLinks 
Den Haag?

Sara: Daar heeft Devi contact mee.

Daan: toevoeging eraan; voor de campagne gaan we als bestuur nog een keer samen 
apart zitten. We kijken dan naar de logistiek.

Luuk: Houd je wel contact met de campagneleiders van de grote afdelingen of doen 
jullie dat met het bestuur onderling?

Sara: We doen dit als bestuur onderling. Ik vind het prettiger dat ikzelf alle contact 
met Leiden doe en Devy met Den Haag en Soesha met Delft.

Verantwoording Devy
Devy: Dit was mijn eerste verantwoording ooit en daarom was deze kort. Intern heb 
ik me beziggehouden met leden betrekken. Ik kwam met het idee voor een activitei-
tencommissie, maar dat werkte niet helemaal. Dat moeten we wat laagdrempeliger 
maken. Ik heb inspiratie opgedaan tijdens het afdelingenweekend. Ik wil me bezig-
houden met het creëren van een veilige sfeer. We kijken nu ook naar de invulling van 
de functie van algemeen bestuurslid. Ik ben contactpersoon voor GL Den Haag. Ik 
ben met Daan bezig met een jongerencampagne en heb contact met het bestuur en 
de fractie.
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Luuk: Het campagneteam van Den Haag zoekt er ook naar om internationale studen-
ten te betrekken. Hebben jullie daar naar gekeken?

Devy: Ik heb van de week samen met Daan gekeken naar de uitwerking van de pre-
sentatie hiervoor. Dit gaan we binnenkort presenteren. We hebben daar verschillende 
ideeën voor. Het is niet heel concreet, maar we wachten op de input van het campag-
neteam.

Roos: Je wilde een activiteit met catcalling doen. Ik heb daar nog niets van gezien. 
Hoe staat dat ervoor? En hoe reflecteer je hierop?

Devy: Dit heb ik tijdens de zomer-AAV gezegd. Dat kwam bij me op. Ik heb het druk-
ker met de gemeenteraadsverkiezingen en ik vind activiteiten daarover belangrijker. 
Ik heb wel contact met het straatconsulaat en in januari komt er een activiteit over 
economie. Maar nu vooral dit.

Sem: Aanvulling op de vraag van Luuk. We hebben het met GL Delft, Den Haag en 
Leiden hierover gehad.

Verantwoording Pauline
Pauline: Weinig aanvullingen op de reader. Ik vond het leuk.

Wietse: Wat is de tussenstand van de mbo-activiteit?

Pauline: Afgelopen halfjaar heb ik er niet zoveel mee gedaan. Samen met andere 

PJO’s doen we een mbo-toer. Daar ga ik mee aan de slag.

Verantwoording Soesha
Soesha: Ik vond het leuk. Jammer dat de activiteiten niet fysiek zijn nu.

Devy: Ik wil mijn bestuursgenoten bedanken. Het was heel leuk!

Verantwoording kascommissie
Wietse: We hebben de kascontrole gedaan. Alles was prima op orde. Alle opmerkin-
gen staan in de reader.

Stemming kascommissie
Alexander: Ik ben nieuw en wil actief worden. De beste manier om actief te worden is 
gewoon om het te doen

Devy: Over een halfjaar wordt een nieuw bestuur gekozen. Heb je interesse in een 
functie?

Alexander: eventueel wel. Daar wil ik het komende halfjaar wel achterkomen.

Martijn: Ik trek me terug.
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Mert: Ik was afgelopen jaar kascommissie en ik vond het heel erg leuk om te doen. 
Daarom wil ik het nog een keer doen. Ik wil het nieuwe leden graag leren.

Niels: Ik was twee jaar terug penningmeester van de afdeling. Ik was ook kascom-
missie van GroenLinks Leiden. Ik studeer wistkunde aan de TU Delft. Ik heb ervaring 
als afdelingspenningmeester en dat is prettig.

Wietse: Stem niet op mij!

Mert: Wietse, ik vond het heel leuk om kascommissie met je te zijn.

Financiële realisatie
Daan: er zijn twee posten omhoog gegaan, activiteiten en promotie/ledenwerving 
vanwege een borrel waarvan een factuur moest komen. We hebben best wel wat bud-
get. De kosten van de AAV blijven laag, maar lopen wel op.

Wietse: In de realisatie stond er iets over de campagne. Dit is gerelateerd aan de be-
groting. In hoeverre gebruik je die 1200 euro die nog over is.

Daan: Kosten inschatten is lastig. Dit doen we veel samen met GroenLinks en van hen 
krijgen we veel middelen aangeboden. Voor ons als afdeling is het de vraag wat we 
specifiek willen. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Met het geld van dit jaar wilde ik 
nog wat afdelingsvlaggen bestellen.

Niels: In je verantwoording staat dat onverwachte kosten waren gemaakt voor kluis-
jes op een activiteit. Deze vallen ook onder activiteiten. Hoe onderscheid je deze kos-
ten?

Daan: deze begroting was van de vorige penningmeester. Dit was onvoorzien omdat 
het door bestuursleden werd gebruikt om op te slaan. Kosten voor activiteiten zijn 
voor de leden. 

Luuk: Op het landelijk congres ging het erover dat geld doelmatig werd uitgegeven. 
Zijn er nog plannen daarvoor?

Daan: Op dit moment niet. Het is qua voorspelling lastig. We stemmen het af met GL 
lokaal. We kunnen ook naar politieke acties kijken.

Hiske: Er is geld over bij de kosten voor de eend. Is er nagedacht om snacks voor de 
eend te kopen?

Daan: Ik neem het in overweging

Luuk: Een tijdje terug was er wat met de banner. Is daar nog over nagedacht?

Daan: Tijdens de zomer hebben we een nieuwe banner besteld. Deze was kapot aan-
gekomen. Hij is gebruikt voor de zomertoer. Ik heb hem gratis kunnen ruilen. Deze 
ligt bij Sem thuis.
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Roos: Kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de boerderij 
van de adoptie-eend?

Daan: Ik ga ernaar kijken

Vaststellen begroting
Daan: DWARS krijgt minder geld door wat problemen. Dit slaat door op de afdeling. 
We moeten rekenen op 80 procent van de inkomsten. Afwegingen zijn lastig door de 
gemeenteraadsverkiezingen die onvoorspelbaar zijn. We krijgen veel steun van lokale 
GL-afdelingen en DWARS landelijk. We kunnen een extra bijdrage krijgen, maar dat is 
niet zeker. Ik zou dan extra geld toevoegen aan de begroting. Dit gebeurt na 1 de-
cember en als het verandert horen jullie dat.

Ahmet: Er gaat geen geld naar onvoorziene posten. Maar 50 euro is een beetje wei-
nig. Kun je niet beter wat meer naar onvoorzien sturen?

Daan: We willen het niet ten koste laten gaan van activiteiten. Omdat we een bijdrage 
van lokaal GL krijgen, hebben we mogelijk iets meer geld, dus dat kan naar onvoor-
zien.

Wietse: Is de bijdrage van GroenLinks-fracties eenmalig vanwege de verkiezingen? 

Daan: in principe is het eenmalig, maar we kunnen praten over een structurele bij-
drage. Soms kunnen we het ook gebruiken voor een activiteit die we samen met een 
GroenLinks-afdeling organiseren.

Roos: Ik zou erover willen stemmen, want ik wil graag zien dat we de post onvoorzien 
schrappen.

Ahmet: landelijk heeft geen onvoorzien en een grote reserve. Als je moet gaan schui-
ven is onvoorzien makkelijker om uit te schuiven.
9 voor, 13 tegen. Voorstel is verworpen.

Begroting is aangenomen per acclaimatie

Verantwoording programmacommissie
Ahmet: staat in de reader. Bedankt commissieleden

Em: Wie zaten er in de programmacommissie. Wietse, Sharissa, Abel, Astrid en Mat-
thias

Niels: Wat wordt de niet-working title?

Ahmet: De working title wordt de title

Daan: Ik wil de programmacommissie graag bedanken
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Wijzigingsvoorstellen politiek programma
Categorie 1 en 2
Pauline: Ik word heel vrolijk van wanneer taal mooi is en klopt en dit verdient de bes-
te taal en ik ben geen taalheks.

Wijzigingsvoorstellen 1-8: aangenomen per acclaimatie

Categorie 3
Wijzigingsvoorstel 9
Alexander Nuijten: Ik wil dit schrappen omdat ik denk dat het extra kosten met zich 
meebrengt. Ik begrijp het advies van de commissie, maar ik blijf bij mijn standpunt.

Sem: Wat huisartsen wel niet doen is niet aan de gemeente. Wel kunnen ze een aan-
passing doen. Dat is slecht geregeld.

Wijzigingsvoorstel verworpen

Wijzigingsvoorstel 10
Roos: Ik snap beide kanten. Er wordt hier een valse tegenstelling gecreëerd. Met dit 
amendement wil ik het nuanceren. Er moet onderzoek gedaan worden en mogelijkhe-
den worden uitgebreid. Dan haal je de valse tegenstelling hieruit.

Wietse: als het amendement wordt overgenomen, adviseren we overnemen

Alexander: Het plaatsen van dubbel glas is niet simpel en heeft belang op de histori-
sche gebouwen

Stemmen voor amendemen aangenomen

Geamendeerd voorstel is aangenomen

Wijzigingsvoorstel 12:
Sem: Geen toelichting

Astrid: Overnemen

Wijzigingsvoorstel 12 is aangenomen. Wijzigingsvoorstel 11 is ingetrokken

Wijzigingsvoorstel 13:
Sem: Ik vind jongerenraden onwenselijk en ik sta hier nog steeds achter en ik wil het 
ook hieruit schrappen

Wietse: We snappen Sems punt over huidige raden. Aanpassen of afschaffen, die zijn 
allebei verdedigbaar

Luuk: Sem, je noemde het als een soort vinkje. Wat maakt het alternatief dat jij aan-
draagt beter?
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Sem: Het werkt de andere kant op. Je moet zitten op de plek waar je echt invloed 
hebt, bijvoorbeeld bij PJO’s of vakbonden.

Roos: Sem, ik zie alleen maar een afwijzing, maar het gesprek met kinderen aangaan 
in de gemeente is heel vaag. Heb je iets concreets in gedachten? En zo ja, waarom 
heb je dat niet uitgeweid?

Sem: PJO’s zijn wel een daadwerkelijke oplossing. Deze vorm vind ik altijd slecht. Ik 
ga graag op zoek naar een andere vorm in plaats van een gebroken vorm heel ma-
ken. Maar die heb ik niet paraat staan.

Devy: Je vindt PJO’s een betere manier van inspraak, maar deze zijn vanaf 14 jaar. 
Hoe zie je het met kinderen van 14 of jonger?

Sem: Heb ik niet paraat

Luuk: Reflecteer hierop?

Sem: Vind ik niet vergelijkbaar

Devy: Ik snap Sems punt, maar afschaffen is niet de oplossing. Mijn redenering is dat 
het allebei kan en dat het elkaar niet uitsluit

Sem: Ben ik niet eens, want gemeenteraden kunnen verandering waarmaken en jon-
gerenraden niet

Wietse: mooi amendement, maar we missen diversiteit.  Wij amenderen dit naar “Dit 
doen we niet alleen door kinder- en jongerenraden meer macht te geven en diverser 
te maken, maar ook door ook echt met kinderen in de gemeente het gesprek aan te 
gaan.” Devy neemt dit over.

Sem: Ik wil het punt diversiteit meenemen als het amendement niet gehaald wordt.
Amendement aangenomen.

Voorstel aangenomen.

Wijzigingsvoorstel 14:
Rimmer: anoniem keuren lijkt mij geen sleepwetgeval.

Wietse: gezichtsherkenningssoftware heeft een database nodig. Ieder gezicht moet 
door dit traject. Het is niet gericht, vanuit privacy vinden we dit een slecht idee.
Martijn: Dit voorstel kan niet gerealiseerd worden omdat gemeenten deze macht niet 
hebben.

Voorstel verworpen
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Wijzigingsvoorstel 15:
Astrid: Wij waren dit punt vergeten toe te voegen. Iedereen heeft recht op abortus en 
gemeenten moeten dit faciliteren en pro-life demonstranten moeten geweerd worden.

Roos: ik wil graag een amendement indienen. Anti-abortus is niet hetzelfde als pro-li-
fe. Dit leek me niet op onze plek.

Astrid: overnemen

Voorstel aangenomen

Ahmet: Bedankt voor de wijzigingsvoorstellen

Vaststellen politiek programma

Uitslag verkiezingen kascommissie
Totaal aantal stemmen: 29
Alexander: 28
Mert: 28
Niels: 28
Geen der kandidaten: 1

Alexander, Mert en Niels zijn ingestemd! Gefeliciteerd!

Wijziging afdelingsreglement
Pauline: lees de toelichting

Sem: Dit laten we aan de AAV over

Roos: dit gebeurt al, dus het is niet meer dan logisch om het in te dienen.

Luuk: Hadden we locovoorzitterschap er al uit gehaald? Ik zoek het uit voor de vol-
gende AAV?

Voorstel aangenomen

Wijziging WhatsAppbeleid
Jannet: Lees de toelichting.

Sem: Dit laten we aan de AAV over

Wietse: In hoeverre wordt het bestaande beleid gebruikt? Wordt er echt toestemming 
gevraagd?

Jannet: Dat wordt niet echt gevraagd.

Mert: Kan iemand uitleggen wat we met promotie bedoelen?
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Jannet; Eigen activiteiten en promotie vanuit leden kunnen protesten of petities zijn.

Sem: Mensen gingen via linkjes om geld vragen

Roos: de mededelingenchat wordt ook gebruikt voor welkomst of mededelingen of 
vragen. Dit is er niet meer met het het nieuwe beleid. Hoe doe je dat?

Jannet: Dit is voor de kletspraat-app

Ahmet: Ik deel de zorgen van Roos. Het is vervelend als mensne dingen delen als het 
niet mag. Is een waarschuwing niet een beter idee?

Jannet: Dat hebben we vaak gedaan, maar het gaat langs mensen heen. Vandaag 
doen we dit.

Wietse: Ik wil een amendement indienen.

Amendement is aangenomen

Wijzigingsvoorstel aangenomen

Moties
Motie 1
Aangenomen

Motie 2
Soesha: Afgelopen wintercongres gaf Anna Robin aan dat ze ermee stopte. Wij willen 
leden die lang actief zijn in het zonnetje zetten.

Martijn: Iedereen binnen DWARS is gelijkwaardig en op deze manier maak je on-
derscheid op hoe lang je lid bent. Je kunt beter leden bedanken omdat ze iets speci-
fieks en concreets gedaan hebben voor de vereniging. Hoe staan jullie tegenover een 
amendement dat actieve leden bij de afdeling bedankt worden en het niet laten af-
hange van hoe lang je lid bent? Ik amendeer dit!

Daan: Ik sta hier neutraal in, maar we hebben in ons beleid iets gezegd over actieve 
leden. Dat komt er sowieso al aan

Ahmet: Amendement: ik wil van 10 jaar 5 jaar maken. 5 jaar is realistischer en ik ben 
vanaf januar 5 jaar lid van DWARS

Martijn: Dat is toch ook niet per se waar. Op je 23e ben je na vijf jaar lidmaatschap 
even oud als wanneer je op je 28e tien jaar lid bent.

Roos: Ik mis dat mensen iets bijzonders hebben gedaan.

Jeppe: Bij vijf jaar heb je veel actieve DWARSers, is dat niet teveel tijd en wie houdt 
dat bij?
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Hiske: Ik wil iedereen meegeven of dit doelmatig, proportioneel en evenredig is, dat 
we minder geld hebben en dat we een begroting zonder bedankbeleid hebben.

Em: excuses aan de notulist Hessel

Soesha: In het zonnetje zetten kan ook zonder geld. Het is aan het bestuur van dan 
om te kijken hoe we dat doen. We willen het als indieners wel verlagen naar 5 jaar. 
We willen ook andere (nieuwe) leden even benoemen en het gevoel geven dat ze 
ertoe doen en daar komt het voornamelijk van. We nemen Martijns amendement niet 
over omdat leden zonder functie alsnog waardevol zijn.

Amendement van Martijn is aangenomen.

Motie 2 is aangenomen

Motie 3:
Roos: We hebben heel veel waarderen voor Hannah’s theemomentjes en ze had aan 
het begin van de AAV had ze bijna een theemomentje. Als het coronatechnisch en 
financieel kan is een high tea erg leuk

Sem: oordeel congres

Marit: mensen kunnen ook zelf iets meenemen

Roos: eens

Luuk: mogen er mimosa’s op de high tea?

Roos: Ja

Motie aangenomen

Motie 4:
Martijn: Jeppe had valse bingo afgelopen congres, maar hij had geen liedje gezongen. 
Hij moet er alsnog een zingen

Sem: eens

Ahmet: Ik wil het amenderen naar Luuk, Martijn en Jeppe moeten zingen.

Jeppe: Welk liedje?

Martijn: De Internationale

Amendement: aangenomen

Motie: aangenomen


