
Notulen Algemene Afdelingsvergadering DWARS 
Leiden-Haaglanden  

14 juni 2022 

Aanwezigen: Kiete Schmitt, Jeanique Romeijnders, Matthias Huising, 
Jazz Komproe, Arthur Eveleens, Tom Twigt, Marieke Zomerdijk, Stein 
Jonker, Delfine Rood, Jens Albers, Wietse van den Bos, Hessel Hoekstra, 

Sem Grootscholten, Jannet Harthoorn, Daan de Leur, Sara van Hees, 
Devy Oedairam, Pauline Thoomes, Soesha Sandker, Anne Wentink, Rianne 
Pieffers, Hannah Stegenga 

Opening AAV  

Opening om 19:18 

Vaststellen presidium  

Rianne Pieffers (voorzitter) en Hannah Stegenga (notulist)  

Vaststellen stemtelcommissie  

Kiete Schmitt, Jazz Komproe, Arthur Eveleens 

Vaststellen agenda  

Vastgesteld 

Vaststellen notulen Zomer AAV  

Vastgesteld  

Verantwoording Sem  

Sem: veel kunnen lezen in verantwoording; zwaar tweede half jaar want 

minder motivatie omdat minder mensen kwamen  

Wietse: bedankt voor fijne voorzitter zijn. Wat zou jij als grote tip 
meegeven aan volgend bestuur? 

Sem: belangrijk om in te zetten op ledenbinding, nieuwe leden haken 
minder makkelijk aan en oude leden haken sneller af. Geen eenduidig 
antwoord uit enquête, dus kijken hoe dat aan te pakken.  

 



Delfine: als je kijkt naar de dingen waar jullie hard aan hebben gewerkt, 

welk aspect van de ledenbinding heeft het meest effect? 

Sem: oprichting commissie (activiteitencommissie); aan begin beetje 
ongemakkelijk, maar goed opgepakt en vijf leden nu erg actief. Variatie 

aan activiteiten en verschillende plekken  

Verantwoording Jannet  

Jannet: meeste in verantwoording. Toevoegen dat het fijn is eindelijk een 

fysieke AAV te hebben. Ga bestuursgenootjes missen, erg goede vrienden 
geworden.  

Hessel: afgelopen twee jaar fantastische rubriek in nieuwsbrief, hoe kan 

jouw opvolger die rubriek vormgeven?  

Jannet: geef er een persoonlijke draai aan, zoals ik deed met knuffel 
James.  

Marieke: iets bereikt waar je extra trots op bent? 

Jannet: nieuwe website, nieuwe vormgeving met Engelse pagina. 

Stein: als je ooit nog een andere website wil vormgeven, kom dan bij 

OverDWARS.  

Verantwoording Daan  

Daan: veel in de reader, niet veel bijzonders qua penningmeesterschap, 

alles verliep goed. In kascommissieverslag stond iets over 
overstandsprovisie (extra €0,20 afgeschreven), maar nu opgehelderd (te 
veel geld op de rekening). Nog meer dan genoeg geld om leuke dingen te 

doen. Wil nog graag kascommissie bedanken (ook al is er niemand van 
aanwezig). Bestuursgenoten bedanken, beste vrienden binnen DWARS tot 
nu toe. Ook aanwezigen bedankt. Gaat verder als penningmeester van 

landelijk bestuur.  

Wietse: kunnen wij als DWARS Leiden-Haaglanden voorkeursbehandeling 
krijgen straks met jou als landelijk penningmeester? 

Daan: nouu, dat mag niet haha. 

Wietse: vrij veel geld over, is er al nagedacht over waar dat geld heen 
kan? Adviseren voor nieuw bestuur.  

Daan: de beamer is oud en doet het niet goed meer, nieuw bestuur zou 
nieuwe kunnen halen. Afgelopen jaar veel geluk met locaties, als er voor 
nieuw bestuur moeilijk is locatie te vinden, is daar in elk geval ook nog 



geld voor om het makkelijker te maken. Afgelopen jaar vlaggen besteld, is 

ook leuk als er geld over is.  

Marieke: kunnen wij aanspraak maken op GroenLinks geld?  

Daan: ja, kunnen we aanvragen via projectgelden. Als afdeling leuk idee 

en minder geld, zou je landelijk penningmeester bericht kunnen sturen en 
kijken wat er mogelijk is.  

Verantwoording Sara  

Sara: meeste in reader. Twee jaar zelfde functie gedaan. Dit jaar meer 
levendige foto’s, hiervoor veel Zoomfoto’s. Formats vanuit landelijk om 
posts mee te maken. Dit jaar gemeenteraadsverkiezingen, dit jaar weer 

campagnepakketjes verstuurd naar leden. Met verschillende PJOs oproep 
gemaakt om te gaan stemmen, posts over DWARSers die op de lijst 
stonden.  

Jeanique: voor alle kandidaat-leden Pokémon-plaatjes gemaakt, wilde die 
van mij graag nog.  

Sara: kwamen te laat binnen, maar als je nog voor jezelf wil, kunnen we 

dat regelen.  

Delfine: laatste keer dat ik reader checkte nog geen nieuwe kandidaat 
voor jouw functie, wat zou je mee willen geven aan een bestuur waarin 

jouw functie nog niet vervuld is, om jouw functie wel soort van voort te 
zetten? 

Sara: wel van plan overdracht te doen, waarschijnlijk onder functie 

algemeen bestuurslid en voor de rest verspreiden. Belangrijkste is dat er 
wel gepost wordt.  

Verantwoording Devy  

Devy: veel in verantwoording, niet de bedoeling dat eerste alinea zo 
pessimistisch was. Was geweldig bestuursjaar, veel gedaan, veel geleerd. 
Heb supermooie vriendschappen eraan overgehouden. Plek gevonden 

binnen DWARS. Hoop dat nieuw bestuur dat ook zo ervaart. Stond foutje 
in reader, contactpersoon voor GroenLinks Den Haag, gaat veel 
koffiedrinken met bestuursleden, hoop dat nieuw bestuur 

gemeentepolitiek niet gaat vergeten.  

Wietse: iets opgeschreven over inclusieplan. Twee vragen. Is dat iets voor 
iedereen? Wordt er nog wat aan toegevoegd? 



Devy: vooral voor bestuur. Paar maanden geleden nog iets toegevoegd 

vooral over rolstoeltoegankelijkheid. Lijstje hoe activiteit zo toegankelijk 
mogelijk te maken. Gaan we delen met afdeling Den Haag.  

Jeanique: als jullie het delen met de afdeling Den Haag, willen jullie het 

dan ook delen met Delf, want dat is zo’n beetje de minst 
rolstoeltoegankelijke stad.  

Devy: gaan we doen.  

Daan: minder algemene bestuursleden, hoe taken te verdelen met nieuwe 
bestuur met minder algemeen bestuursleden, wat is belangrijk?  

Devy: kon nu makkelijk alles verdelen, ook dingen doen die je leuk vindt. 

Inclusieplan zo goed als af, dus waarschijnlijk niet veel aan te doen. Goed 
contact onderhouden met de commissie. Niet pinpointen wat het 
belangrijkst is, maar ik vind het allemaal belangrijk.  

Verantwoording Pauline  

Pauline: verantwoording in reader. Superleuk jaar gehad, kersvers lid en 
meteen bestuur gaan doen om mensen te leren kennen. Helaas weer 

corona, dus lastig om mensen te ontmoeten, minder ledenbinding, beetje 
motivatie verloren daardoor. Druk jaar gehad, fulltime in onderwijs 
werken, kandidaat gemeenteraadsverkiezingen. Advies voor aankomend 

bestuur: denk goed aan jezelf en maak goede keuzes, probeer niet te veel 
te doen, anders kun je er niet alles uithalen wat je wil.  

Wietse: enquête zonder eenduidig antwoord. Heb je een tip voor 

aankomend bestuur voor meer ledenbinding, wat staat voor jou op 1? 

Pauline: wisselende antwoorden over type activiteiten, welke dag, dus 
voor bestuur daarmee rekening houden. Maar ook dat mensen graag een 

vaste dag in de maand willen hebben. Misschien dat bestuur daar beetje 
mee moet experimenteren en feedback vragen. Vervolg op de enquête: 
persoonlijk benaderen, vragen hoe zij actiever zouden willen/kunnen 

worden.  

Devy: waar ben je het meest trots op? 

Pauline: niet specifiek een ding, zo veel dingen opgepakt en met 

campagne, ben het meest trots op hoeveel we hebben gedaan en hoe 
verschillend dat allemaal was.  

Daan: binnen de afdeling was jij veel bezig met buddysysteem, wat zou 

jouw advies zijn daarover vooral ook in kader van ledenbinding? Werkte 
het goed, wil je ermee experimenteren? 



Pauline: prima systeem, liep beetje overeen met landelijk maatjes-

systeem. Buddysysteem in afdeling werkte goed, behalve fysiek naar 
activiteiten gaan was minder aan begin van het jaar. Dit zeker niet laten 
gaan.  

Jeanique: niet beter om tegen alle nieuwe leden te zeggen dat je een 
buddy kunt krijgen.  

Pauline: AVG-technisch mag je niet zomaar gegevens doorsturen, dus nu 

zeggen we dat het beschikbaar is en als je er gebruik van wil maken, kun 
je mailen.  

Verantwoording Soesha  

Soesha: verantwoording in reader, wil bestuur bedanken. Leukste 
activiteit was voor mij gebarentaalcursus. Verder niet veel toe te voegen.  

Jeanique: je hebt afdeling Delft gevolgd, wat heb je daarvan geleerd? 

Soesha: vooral interessant om te zien hoe gemeentepolitiek van dichtbij 
werkt, was op een andere manier dan dat wij het doen, leuk om te zien 
hoe verkiezingen gingen. Grote leerervaring voor mij.  

Soesha: promotie en ledenwerving nog niet vervuld, dus ik wil mij nu 
alsnog kandideren voor deze functie.  

Stemming toelating per acclamatie: toegelaten.  

Verantwoording kascommissie  

Niemand van kascommissie aanwezig. Daan gaat het woord voeren.  

Daan: als er vragen zijn, neem dan vooral contact op met de 

kascommissie. In mijn bestuursperiode drie kascontroles. Een eind 2021, 
begin 2022 over laatste gedeelte 2021 en een vlak voor de AAV, natuurlijk 
onder het genot van vegan pizza’s. Conclusie dat het wel goed gaat, maar 

kleine pointers om mee te nemen.  

Motivatie Delfine Rood: voorzitter 

Delfine: ik ben Delfine, 20 jaar, bijna twee jaar lid, woon in Den Haag, 

maar deze mooie afdeling is natuurlijk groter. Gekandideerd omdat ik 
meer wil doen en me breder wil inzetten na al mijn goede ervaringen. Iets 
later gekandideerd, had eerst bepaald plan gemaakt voor volgend jaar, 

maar besloten dat dat niet het beste was, dus neem nu tussenjaar. 
DWARS beste keuze om dat op te vullen. Ik zit altijd bomvol ideeën, wil 
me graag toeleggen op de ledenbinding en de inzet daarop doorzetten. 

Breder inzetten op mensen die DWARS wel leuk vinden maar nog niet 



actief zijn, maar een drempel ervaren om mee te doen. Graag meer 

benaderen. Kennis uit internationale activiteitencommissie hiervoor 
meenemen.   

Pauline: stond dat je graag aandacht wil besteden aan ledenbinding, heb 

je een succesverhaal uit de commissie over hoe dat gelukt is? 

Delfine: bedankt, veel verschillende dingen geprobeerd. Trots dat het 
vaak hielp als we mensen gingen benaderen, ook individueel. Daardoor 

trokken zij vriendengroepen mee en kregen we een gemengde groep mee 
op reis. Kan leiden tot algemeen actievere inzet voor DWARS en de 
afdelingen.  

Jeanique: volgend jaar zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten, Sem 
afgelopen jaar in bestuur dus goed contact. Komend jaar provincie 
benaderen voor goed contact?  

Delfine: goed punt, lijkt me zeker iets belangrijks om voort te zetten en 
juist focus op te leggen vooral met verkiezingen. Hopelijk goede 
resultaten van vorige verkiezingen daar doorzetten. Ik ben zelf vrij sociaal 

iemand, dus kan goed contact houden, dus mocht ik verkozen worden zal 
ik die eigenschap zeker inzetten.  

Daan: DWARS Leiden-Haaglanden heeft veel tradities, van degene die je 

kent, welke is je favoriet?  

Delfine: DWARS door de duinen, nog niet aan meegedaan, maar lijkt me 
zo leuk om dat te doen. Op relaxte manier contact te leggen met leden en 

het gezellig hebben.  

Devy: waarom jij als voorzitter, want er is ook nog een andere kandidaat? 

Delfine: blij met meerdere want goed voor de ledendemocratie. Waarom 

ik? Met mijn ervaring en kennis binnen structuur van DWARS en 
inhoudelijke en praktische kant en ervaring met andere organisaties, weet 
ik wat DWARSers willen zien en dat kan ik goed binnen de afdeling 

regelen met mijn kennis.  

Motivatie Tom Twigt: voorzitter, secretaris, algemeen bestuurslid 

Tom: actief geworden door huidige politieke situatie. Ook met Delfine 

gebeld, maakt mij niet uit welke functie, wil gewoon graag actief worden. 
Wil me dan wel terugtrekken als kandidaat voor voorzitter en secretaris, 
omdat daar al andere kandidaten voor zijn.  

Anne: waar wil je als algemeen bestuurslid op focussen? 

Tom: het organiseren van activiteiten die problemen aankaarten? 



Jeanique: ga je de fractie van Delft volgen? 

Tom: lijkt me logische keuze, omdat ik daar ga wonen? 

Delfine: kijkend naar activiteiten over ongelijkheid, wat is een voorbeeld 
van een activiteit binnen het onderwerp ongelijkheid wat je graag wil 

organiseren? 

Tom: klimaatactiviteiten, wooncrisis, wil graag iets met activiteit over 
auto’s en fietsers en veiligheid.  

Pauline: net iets gehoord van andere Abs, welk advies zou je het meest 
meenemen voor komend jaar? 

Tom: denk vooral stukje over ledenbinding.  

Sara: is er al iets van een activiteit wat je wil organiseren? 

Tom: het liefst iets van een autoloze dag 

Devy: is er nog een ander onderwerp dan ledenbinding en activiteiten 

waar je op wil focussen? 

Tom: vooral activiteiten organiseren, maar niet per se een onderwerp.  

Motivatie Marieke Zomerdijk: secretaris 

Marieke: voorstellen, heb tot nu toe meer landelijk gedaan dan bij 
afdeling. Zit nu in scholingscommissie, maar is helaas niet veel mee 
gebeurd. Viel soms in als secretaris.  

Jannet: er gaat een rubriek wegvallen, heb je al een idee waarmee je het 
gaat vervangen? 

Marieke: denk niet dat ik daaraan kan toppen, veel ruimte voor nieuwe 

dingen, maar heb nog geen concreet antwoord. 

Daan: wat neem je aan ervaring mee uit scholingscommissie? 

Marieke: veel genotuleerd, goed samenwerken. Secretaris kan ook goede 

ondersteuning zijn voor de voorzitter, dus neem dat mee als voorbeeld.  

Sem: ga je als je secretaris bent, wel op tijd aanmelden voor activiteiten?  

Marieke: ja, had me net als Delfine te laat aangemeld. Wist eerst nog niet 

of ik me ging aanmelden, maar dacht toen waarom niet?  

Motivatie Wietse van den Bos: penningmeester 



Wietse: alles staat kort in de reader, want snel op telefoon getypt. Eerder 

penningmeester geweest bij iets in studie. Wilde graag iets meer doen 
binnen de afdeling. Absurde Excelnerd, dus cijfertjes moet wel 
goedkomen.  

Hessel: traditie dat penningmeester eend adopteert. Heb je daar al over 
nagedacht? 

Wietse: nog niet nagedacht over welke specifieke eend te adopteren, 

maar ga met heel veel zorg en aandacht uitzoeken.  

Sara: wat zijn thema’s die jou echt aan het hart gaan waar je je voor wil 
inzetten?  

Wietse: begonnen bij DWARS over klimaatverandering, nu meer 
antikapitalistisch, dus vooral de grote systeemkritiek interessant.  

Jens: in het verleden penningmeester gecontroleerd als kascommissielid, 

wat daaruit mee te nemen?  

Wietse: bonnetjes. Zorg gewoon altijd voor een bonnetje, dan komt het 
wel goed.  

Pauline: wat is je favoriete excelfunctie? 

Wietse: x-punten zoeken 

Pauline: wat is deze functie? 

Wietse: verzoek iets en dan kun je via zoek tabel iets zoeken.  

Sem: waarom is onroerendezaakbelasting in Den Haag nog zo laag? 

Wietse: weet ik niet, heb amendement ingediend om dat te veranderen, 

maar Den Haag is gewoon erg rechts.  

Motivatie Soesha Sandker: promotie en ledenwerving 

Soesha: voorstellen, heb afgelopen jaar bestuursjaar gedaan en wil 

eigenlijk nog wel door. Lijkt me leuk om een beetje een andere draai te 
geven aan de invulling van bestuursjaar. Wil voornamelijk doorgaan met 
inclusiviteit en diversiteit (activiteit gebarentaal), onderzoek doen en 

kijken of we daar verder mee kunnen komen.  

Hessel: de provincie is dodelijk saai. Hoe ga jij de provincie sexy maken 
voor jongeren?  



Soesha: weet ik zelf ook niet goed, weet niet wat provincie precies doet, 

dus misschien dat eerst duidelijk maken voor jongeren. Lijn daarin 
voortzetten, kijken hoe we kunnen laten zien wat de provincie doet.  

Pauline: twee vragen. Eerste vraag: functie best dichtbij meegemaakt, 

waar kijk je meest naar uit? Tweede vraag: wat heeft ervoor gezorgd dat 
je toch hier staat voor deze functie?  

Soesha: kijk het meeste uit naar de campagne van DWARS naar provincie 

om daar een meer sturende rol in te hebben. Vind het erg leuk om te 
klikken op Instragramposts. Ook kijken naar andere sociale media. Heb 
me toch nog gekandideerd. Was ontzettend aan het twijfelen, wil toch wel 

verder gaan op politiek gebied en dit leek mij een leuke en interessante 
stap.  

Wietse: promotie en ledenwerving twee kanten. Binnen DWARS en naar 

buiten toe met verkiezingen. Welk van de twee vind jij het leukst? 

Soesha: gaan hand in hand, dus lastig om te kiezen. Eerste aandacht aan 
ledenbinding en meer mensen naar activiteiten krijgen. Maar ook 

verkiezingen voor Provinciale Staten, dus allebei komt aan bod.  

Motivatie algemeen bestuurslid: Stein Jonker 

Stein: klein zegje als geschiedenisnerd. Wil door middel van discussies, 

workshops en activiteiten aandacht vragen voor onderwerpen. Interesse 
in Goudse geschiedenis, dus zeker nog een activiteit, omdat ik vorige keer 
niet aanwezig was.  

Wietse: wat is je favoriete geschiedenisperiode 

Stein: periode 1800-1900; leerstoel Nederlandse geschiedenis, 
verschuiving focus, discussies over Descartes en is dat nou wel of niet 

goed; moeten we de goede of slechte kant belichten? In een zin: de 
verandering van staatsinrichting naar sociale-culturele politiek.  

Jens: wat is nou mooiste stukje geschiedenis van Gouda? 

Stein: de diverse geloofsovertuigingen die zich binnen Goudse kerken 
plaatsvonden.  

Daan: eind dit jaar begonnen om banden met GroenLinks-fractie in Gouda 

aan te halen, lijkt dat je leuk en hoe zou je jezelf daarin zien? 

Stein: fractievergaderingen bijwonen, veel diverse mensen in Gouda en 
wil graag de mensen betrekken. Inzet van jongeren, wil politiek graag uit 

de elitaire shit trekken.  



Soesha: gehoord dat jij veel aandacht wil geven aan geschiedenis en 

Gouda, zijn er nog andere onderwerpen waar jij aandacht aan wil 
besteden? 

Stein: staatsrecht en geschiedenis daarvan, dat kan met provincies ook. 

Hoe functioneren dingen in het systeem? Dus ook praktische kant 
uitlichten.  

Uitslag verkiezingen 

Voorzitter: 19 stemmen uitgebracht; 18 voor en 1 tegen; Delfine is 
verkozen als voorzitter 

Secretaris: 19 stemmen uitgebracht; 19 voor en 0 tegen; Marieke is 

verkozen als secretaris 

Penningmeester:19 stemmen uitgebracht, 19 voor en 0 tegen; Wietse is 
verkozen als penningmeester 

Promotie en ledenwerving: 19 stemmen uitgebracht; 19 voor en 0 tegen; 
Soesha is verkozen voor promotie en ledenwerving 

Algemeen bestuurslid 1: 19 stemmen uitgebracht; 19 voor en 0 tegen; 

Tom is verkozen als algemeen bestuurslid 

Algemeen bestuurslid 2: 19 stemmen uitgebracht; 19 voor en 0 tegen; 
Stein is verkozen als algemeen bestuurslid  

Verantwoording activiteitencommissie 

Devy legt verantwoording af namens activiteitencommissie, zelf geen 
onderdeel 

Devy: in begin veel moeite om uit te vogelen hoe de taakverdeling te 
regelen, omdat ze nog niet actief waren. Eerste activiteit was lastig, dus 
makkelijkere activiteit was beter geweest.  

Jeanique: wat is de tijdlijn van de activiteitencommissie, gaat die nog 
door? 

Devy: vier van de vijf leden gaan niet door, een iemand wil wel door, 

maar nog geen contact over hoe diegene dat ziet.  

Daan: komt ook weer zomertour aan, misschien hebben nieuwe mensen 
interesse in deze commissie, waardoor die hierna nog opgepakt kan 

worden.  

Marieke: hoe hebben jullie de activiteitencommissie samengesteld? 



Devy: algemene oproep, promotie in whatsappgroepen, aantal 

bestuursleden stuurden persoonlijke berichtjes 

Sem: ook geprobeerd om voorzitter verkozen te laten worden op AAV, 
maar op dat moment waren er nog geen kandidaten.  

Moties 

Motie 1:  

Sem (vraag aan Soesha): heb je er zin in? 

Soesha: ja, op zich wel, maar nee wil niet in mijn eentje doen. Wil 
amendement indienen dat het oud-bestuur ook mee wil doen.  

Pauline: indiener neemt het amendement over.  

Sem: specificeren welk oud-bestuur? Of is het alle oud-besturen?  

Motie is aangenomen  

Motie 2:  

Waarom deze eend? 

Delfine: toefje op hoofd, lijkt op (vegan)slagroomtoefje, is gewoon een 
extra toevoeging aan een tof beest wat hem nog cooler maakt 

Sem: als slagroomtoefje gemaakt is van eend, is het dan nog vegan? 

Delfine: wij gaan het niet eten, dus ja 

Stein: dieren- en mensenleed gelijk, en nu stel je toch de ene eend boven 

de anderen, is dat wel inclusief? 

Delfine: ondertussen representatie van verschillende soorten eenden, dus 
bonte club leuke beestjes aanvullen met Oud-Hollandse kuifeend.  

Motie is aangenomen  

Afscheid bestuur 2021-2022 

Rianne: enorm bedanken voor inzet en toewijding afgelopen jaar. Toch 

weer jaartje verder gekomen met de afdeling. Veel neergezet en coole 
activiteiten, dus namens de afdeling bedankt.  

Overige mededelingen 



Rianne: zomertour! Introductieweek Leiden 15-19 augustus, Delf en Den 

Haag 22-26 augustus. Meld je vooral bij nieuwe bestuur als je 
geïnteresseerd bent om te helpen! 

Hessel: dit weekend Nacht van de Vluchteling, wil je nog iets doneren, 

vraag even hoe aan ons? Komend jaar Provinciale Statenverkiezingen, 
meld je vooral aan voor de lijst.  

Jeanique: doe vooral mee met sollicitatie en kijk hoe ver je komt; en 

zondag is de Klimaatmars! 

Sluiting 

Gesloten om 21:33.  

 

Motie 1: “TikTok on the clock, Soesha Sandker doesn’t stop 🎶 (met 
bestuurslid zijn)” 

De afdelingsvergadering van DWARS Leiden-Haaglanden, bijeen op 14 
juni 2022 

Constaterende dat: 

- Onze afdeling op veel sociale mediakanalen vertegenwoordigd is; 
- Deze kanalen goed gevuld zijn met leuke foto’s en filmpjes en dat deze 
posts veel likes binnenhalen; 

- De nieuwe generatie, en dus mogelijke nieuwe DWARSers, veel te 
vinden zijn op TikTok; 
- Onze afdeling helaas nog niet te vinden is op TikTok; 

 
Overwegende dat:  
- We veel mogelijk nieuwe DWARSers kunnen vinden op TikTok; 

- We deze nieuwe generatie jongeren graag aan ons binden; 
- Social media een laagdrempelige manier is om nieuwe mensen kennis te 
laten maken met DWARS; 

- TikTok filmpjes met hippe dansjes veel aandacht trekken; 
- We hierdoor snel viraal kunnen gaan en daardoor veel mogelijk nieuwe 

DWARSers kennis kunnen laten maken met onze vereniging en afdeling;  
- Soesha Sandker een zeer goeie danseres is; 
 

Roept het bestuur op om: 
- Een TikTok account aan te maken voor onze afdeling; 
- Hier in het aankomende bestuursjaar minimaal twee TikTok dansjes op 

te uploaden waarbij Soesha haar skills tentoonstelt; 
- Eventuele ((oud-)bestuurs)leden van de afdeling die hier interesse in 
hebben, mee te laten doen aan deze dansjes; 



- Het account verder te vullen naar inzicht van het bestuur en de spelende 

of actuele zaken; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

Motie 2:  

De afdelingsvergadering van DWARS Leiden-Haaglanden, bijeen op 14 
juni 2022; 

Constaterende dat Oud-Hollandse kuifeenden erg schattig zijn; 

Overwegende dat de afdeling ieder jaar een eend adopteert 
(‘eendwijding’);  

Roept de penningmeester op een poging te doen een Oud-Hollandse 
kuifeend te adopteren;  

En gaat over tot de orde van de dag.  

  

 


