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UITLEG VERLOOP AAV 

 

Lieve DWARSers, 

Het is alweer tijd voor de halfjaarlijkse AAV van DWARS Leiden-Haaglanden. Deze 
zal plaatsvinden op 1 december op de TU Delft. Tijdens deze AAV zal onder andere 
het bestuur verantwoording afleggen over het eerste halfjaar en kiezen we een 
nieuwe kascommissie. Om stemrecht te hebben moet je je voor 28 november 
hebben aangemeld op de website. Dit zodat kan worden gecheckt of je stemrecht 
hebt in onze afdeling. 

Qua stemmen zijn er twee soorten, stemmingen op personen en stemmingen op 
wijzigingen, moties en stukken. Bij de eerste soort stemming stemmen we anoniem. 
Dat betekent dat je een blaadje krijgt waar je je voorkeur op kan schrijven en die 
worden anoniem geteld door de stemtelcommissie. Stemmingen voor wijzigingen, 
moties en stukken doen we door middel van handopsteken. Verzoeken tot wijziging 
van het afdelingsregelement kunnen tot drie dagen voor de algemene 
afdelingsvergadering worden ingediend bij het bestuur en worden aangenomen bij 
een meerderheid van stemmen tijdens de algemene afdelingsvergadering. Moties 
kunnen al worden ingediend, maar dit kan ook nog later (en zelfs nog tijdens de 
vergadering). 

Mochten er nog vragen zijn kunnen die gemaild worden naar leiden-
haaglanden@dwars.org. Op de AAV zelf kun je ook nog vragen stellen. Aan het 
begin van de AAV worden de belangrijke punten nogmaals genoemd.  
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AGENDA 
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VERANTWOORDING bestuur 

 

Delfine Rood – voorzitter 
 
Lieve DWARSers,  
 
Ik heb het afgelopen halfjaar genoten van mijn voorzitterschap. Van het houden van 
bestuursvergaderingen tot contact met DWARS Landelijk, andere DWARS en PJO 
besturen en de goede gesprekken met GroenLinks heb ik zoveel fijne ervaringen 
mogen opdoen. Inmiddels heb ik ook de eerste contacten gelegd met Water 
Natuurlijk (de waterschapspartij die wordt gesteund door GroenLinks en D66). Het 
is een leuk en interessant druk halfjaar geweest en ik hoop dat het komende halfjaar 
dat ook zal zijn.  
 
Binnen het bestuur heb ik me onder andere gericht op effectieve communicatie 
tussen de bestuursleden. We hebben aan het begin van ons bestuursjaar duidelijke 
afspraken en verwachtingen met elkaar te bespreken, Verder hebben we hier aan 
gewerkt door regelmatig bij elkaar te vragen hoe alles gaat en eventueel onze 
manier van dingen doen aan te passen. Ook hebben we een bestuurstraining 
gevolgd bij DWARS Academy in communicatie, feedback en doelen stellen.  
 
We begonnen dit jaar onze activiteiten met de zomertour. In de Zomertour hebben 
we meegedaan aan de intromarkten van de ELCID (Leiden), OWee (Delft) en de 
HOPweek (Den Haag). Het was erg tof om hier goede gesprekken te voeren met 
studenten en ook andere verenigingen in onze mooie afdeling beter te leren 
kennen! Na de Zomertour gingen we verder met een demonstratie in Den Haag 
met de Jonge Socialisten om ons uit te spreken tegen de afschuwelijke situatie van 
de asielzoekers in Ter Apel. Erna was onze geslaagde vegan Hippie Barbecue. Bij 
het afdelingenweekend zijn veel belangrijke trainingen gevolgd en mooie DWARS 
banden gevormd en versterkt. Tijdens de amendementenavond zijn er veel 
amendementen gemaakt door onze leden en bestuursleden Tom en Stein. Ik ben 
trots op deze DWARSers en dat het merendeel van de amendementen succesvol in 
het GroenLinks Zuid-Holland  verkiezingsprogramma zijn gekomen! 
 
Als bestuur hebben we ons tijdens dit bestuursjaar ingezet op meer ledenbinding 
en ons kader vergroten. Bijvoorbeeld door onze vaste borrel elke maand. Hierdoor 
kunnen leden op een vast DWARS moment in de maand aansluiten. We hopen zo 
meer leden te activeren en enthousiast te maken voor andere activiteiten. De 
afgelopen periode zijn onze activiteiten voornamelijk op ledenbinding gericht 
geweest. In de komende periode willen we ons inzetten voor meer balans tussen 
sociale en politiek inhoudelijke activiteiten. 
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 Aankomend jaar is een belangrijk verkiezingsjaar met zowel de Provinciale 
Statenverkiezingen als de Waterschapsverkiezingen. Ik heb vanaf het begin van mijn 
bestuursjaar contact gehad met de fractie van GroenLinks Zuid-Holland samen met 
de voorzitter DWARS Rotterdam Rijnmond en bestuurslid campagne Soesha. We 
hebben ons zo ingezet voor het groener, socialer en eerlijker maken van het 
verkiezingsprogramma. Dit deden we vanaf het eerste meeleesmoment, tot het 
amenderen van het programma en de Provinciale Ledenvergadering. Dit zullen we 
uiteraard blijven doen in samenwerking met DWARS Landelijk en de Campagne 
Commissie tijdens de komende maanden naar de verkiezingen! Ook heb ik contact 
gezocht met lokale kleinere GroenLinks fracties mede in aanloop naar de 
aankomende verkiezingen. Ook de Waterschapsverkiezingen komen er aan. Hierbij 
zullen we contact onderhouden met de Water Natuurlijk afdelingen in de drie 
waterschappen van onze afdeling: Delfland, Rijnland en Schieland Krimpenerwaard. 
Ik wil hier goed contact mee hebben om zo de vaak onderbelichte 
Waterschapsverkiezingen in het zonnetje te zetten! 
 

Marieke Zomerdijk – secretaris 

Hoi lieve leden! 

De afgelopen maanden zijn voorbij gevlogen (lekker cliché, maar wel waar). We 
kunnen dan ook terugkijken op een fijn halfjaar. Als ik voor mezelf spreek vond ik 
het begin best aanpoten. Soms had ik niet helemaal door wat nou exact mijn taken 
waren, en ook dingen als de website en de nieuwsbrief kostte eerst heel veel tijd. 
Nu ik alles onder de knie heb gaat het gelukkig vrij vlot, daar kan ik ook mijn 
voorganger Jannet voor bedanken, die ik gelukkig altijd kon appen. Ook binnen het 
bestuur weten we nu wat we aan elkaar hebben en hoe we werken, we beginnen 
een steeds beter geoliede machine te worden. 

Ik moet eerlijk zeggen ik het bestuurswerk nog veel leuker vind dan ik had verwacht. 
Ik vind het heerlijk om alles te regelen en ben heel blij met mijn taak als secretaris. 
Ik heb namelijk erg goed overzicht over de rest en kan dus Delfine aanvullen door 
mensen dingen te helpen herinneren of iets op te zoeken voor ze. Lastig is alleen 
dat ik soms niet genoeg tijd heb om alles te doen wat ik zou willen doen. Ik studeer 
gewoon fulltime en ben daar dus heel veel mee bezig. Het liefst zou ik nog een 
paar extra uur in mijn dagen hebben om nog veel meer voor de afdeling te kunnen 
doen. 

Ik ben erg benieuwd hoe het komende jaar zal uitpakken. Ik heb natuurlijk niet de 
primaire taak om activiteiten te organiseren, maar ben er wel mee bezig en ik hoop 
dat we dan ook meer inhoudelijke activiteiten kunnen neerzetten. Ik wil ook graag 
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een serie maken op de website over de Provinciale Staten-kandidaten, dat lijkt me 
erg interessant. Verder is mijn doel om ledenbinding nog wat te verbeteren door 
nieuwe leden sneller te benaderen wanneer ze lid worden. Al met al genoeg ideeën 
en heel veel zin in de komende tijd! 

 

Wietse van den Bos – penningmeester 

De afgelopen paar maand ben ik penningmeester van DWARS Leiden-Haaglanden 
geweest. De penningmeester taken zijn best soepel gegaan, mede door de soepele 
overdracht van de vorige penningmeester. Ik merkte wel het afgelopen jaar dat ik 
erg veel dingen deed (fulltime werken, DWARS-LH, een paar DWARS landelijk 
dingen, wat GroenLinks dingen en dan ook nog een leven proberen te hebben), 
waardoor het wel af en toe lastig is geweest om zo veel te doen als ik had willen 
doen. Naast mijn penningmeester taken heb ik dus niet heel veel andere dingen 
kunnen doen. Ik heb wel wat dingen gepland voor na de AAV, daar heb ik heel veel 
zin in 

 

Soesha Sandker - Bestuurslid Promotie & Ledenwerving 

Lieve DWARSers,  

Het moment dat ik dit schrijf is het 31 oktober, wel een poosje voor de AAV. Maar 
het is al bijna tijd voor de winter AAV! Dit is mijn 2e jaar als bestuurslid van onze 
afdeling Leiden-Haaglanden. Vorig jaar was ik helemaal nieuw bij de afdeling en 
had geen idee wat een bestuursjaar bij  
DWARS LH inhield. Dit jaar heb ik daar een beter beeld bij!  

Mijn huidige functie als bestuurslid promotie en ledenwerving was in het begin nog 
best even wennen omdat het een constant iets is dat bijgehouden moet worden, 
waar ik mijn draai in moest vinden.  

De Hippie BBQ was bij ons de start van het bestuursjaar, maar bij mij ook gelijk de 
start van een stop. Misschien was het je al opgevallen dat je mij bij geen activiteiten 
hebt gezien. Wegens persoonlijke omstandigheden ben ik van 23 september uit de 
running geweest. Voor een aantal weken na de 23ste had ik mijn taken 
overgedragen aan mijn bestuur genootjes. Zo had Marieke Instagram overgenomen 
en Delfine het contact met GroenLinks over de campagne. Tot 6 weken na de 23ste 
heb ik eigenlijk niks kunnen doen van wat ik had willen doen. De motie over het 
TikTok account, is daardoor dus nog niet vervuld, en plannen die ik had met de 
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socials ook niet. Het moment dat ik weer mijn dagelijks leven kan oppakken wil ik 
hier ook achter aan gaan!  

Wat wel opgepakt is rond de tijd dat ik dit schrijf is de campagne. Samen met de 
voorzitter van Rotterdam-Rijnmond volgen/helpen wij de Provinciale Staten 
verkiezingen vanuit DWARS. Zo hebben wij best wat tijd besteed aan het 
stemadvies dat we hebben afgegeven. Al met al een bijzonder eerste half jaar van 
het bestuur Rood. Ik hoop jullie zo goed geïnformeerd te hebben wat ik de 
afgelopen periode heb gedaan! En als er vragen zijn mag je me altijd appen :)  

Groetjes, 
Soesha Sandker 

 

Tom Twigt – Algemeen bestuurslid & vicevoorzitter 

Hoi allemaal, 

Het eerste half jaar van mijn bestuursjaar zit er alweer bijna op, en wat is het snel 
gegaan. Ik ben nog niet zo lang (actief) lid bij DWARS en heb nog steeds het idee 
dat ik veel van jullie nog moet leren kennen, al leer ik steeds beter mijn weg vinden.  

Een van onze doelen dit jaar is om meer leden actief te krijgen binnen onze 
afdelingen. Dit doel willen we bereiken door leuke en inhoudelijke activiteiten te 
organiseren. Naar mijn idee hebben we nu vooral gefocust op de meer 'gezellige' 
activiteiten zoals borrels, nieuwe leden avonden, en de hippie BBQ.  

Voor de komende tijd wil ik me, samen met Stein, meer focussen op de politiek 
inhoudelijke   activiteiten.   De amendementenavond   is   een   leuk   voorbeeld,   
en gelukkig   zijn  veel   van   onze amendementen   afgelopen   PLV   aangenomen.   
In aanloop naar de campagne willen we meer politieke activiteiten organiseren die 
te maken hebben met de provincie en de waterschappen.  

Daarnaast ben ik binnen het DWARS-bestuur verantwoordelijk voor de banden 
tussen GL-Delft en DWARS, en Pijnacker-Nootdorp en DWARS. Binnen Delft is 
GroenLinks goed vertegenwoordigd, en zitten er ook 2 DWARS'ers in de fractie. Ik 
probeer om de week bij de fractievergadering van Delft te zijn, al lukt dit de laatste 
tijd minder goed. Daarnaast probeer ik om activiteiten te delen met de StuCo 
(studentencommissie Delft GL/DWARS).  

In Pijnacker-Nootdorp zit heeft GL zich in 2018 samen met de PvdA gecombineerd 
tot één politieke partij, Progressief Pijnacker-Nootdorp. De fractievergaderingen zijn 
soms nog al lastig te volgen omdat het over plekken gaat die ik niet zo goed ken. 
Toch probeer ik het jongere DWARS geluid goed door te laten klinken.  
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De eerste helft zit er bijna op, en ik heb nog heel veel zin in om de tweede helft 
door te zetten met het leuke team wat we hebben. 

Tom 

 

Stein Jonker – Algemeen Bestuurslid 

De eerste periode is alweer voltrokken. Als Algemeen bestuurslid ben je een van de 
mensen die een leidende rol moet spelen in het organiseren van activiteiten. Deze 
rol heb ik niet altijd volledig op mij genomen. Dit omdat het organiseren van 
activiteiten een betrekkelijk nieuwe tak van sport voor mij is. Wat niet betekent dat 
ik niet graag op het veld sta. Door feedbacksessies met de rest van het bestuur is 
mijn manier van communiceren duidelijker geworden en ben ik meer activiteiten op 
mij gaan nemen.  

Wat ons brengt bij het volgende punt: de activiteiten zelf. De maandelijkse borrels 
en nieuwe ledenavonden waren gezellig en nieuwe gezichten doken hier en daar 
op. Toch is er op het gebied van informatieve activiteiten nog  veel ruimte te 
winnen. Tom en ik zijn blij met de activiteiten rond het concept 
verkiezingsprogramma van GroenLinks Zuid-Holland. Een reeks van fysieke en 
digitale bijeenkomsten zorgden voor veel wijzigingsvoorstellen en creëerde een 
sterke aanwezigheid van onze afdeling op de provinciale ledenvergadering. Veel 
van deze amendementen zijn gelukkig ook aangenomen. Hoewel er op dat gebied 
tevredenheid heerst was het wel de enige informatieve activiteit die wij tot nu toe 
hebben georganiseerd. Dit betreurt mij, juist omdat ik aan had gegeven dat de 
nadruk op de inhoud gelegd moest worden. Tom en ik zijn aan het kijken hoe wij 
meer informatieve activiteiten op de agenda krijgen. Zo zijn wij nu bezig met onder 
andere: lezingen, discussieavonden en activiteiten met betrekking tot zowel de 
Provinciale Staten als Waterschapsverkiezingen.  

Binnen het DWARS-bestuur ben ik verantwoordelijk voor de relaties met GroenLinks 
Gouda. Hoewel de fractie niet veel aan reguliere vergaderingen doet, is er wel 
sprake van een bruisend commissie bestel. Aan mij is gevraagd of ik bij de 
commissie jongerenparticipatie wilde aansluiten. Helaas was dit vaak online en sloot 
het daardoor niet goed aan op mijn studieactiviteiten. De notulen van 
desbetreffende vergaderingen heb ik doorgelezen en hoop binnenkort aan te 
sluiten, het liefst fysiek. De eerste periode ligt nu achter de rug, maar ik denk dat ik 
voor het hele bestuur spreek als ik zeg dat wij uitkijken naar de volgende. 
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VERANTWOORDING KASCOMMISSIE 

Vanavond zijn we weer gezellig bijeengekomen voor een kascontrole. Dit keer in 
Amsterdam. De controle ging over de boekstukken van de maanden juli, augustus, 
september, oktober en november. Hieronder de opmerkingen en aanbevelingen 
tijdens de controle:  

Boekstuk 47: De datum moest worden aangepast naar 29-08-2022, zodat deze 
overeenkomt met de datum op het bankafschrift.  

Boekstuk 48: Wordt opgesplitst in twee bedragen/regels van 37,27 en 70,57 ter 
verduidelijking van het overzicht.  

Boekstuk 47 en 51: Kwestie nieuw pasje. Op naam van Wietse is er een pasje met 
nummer 009 en waarvoor €20 is betaald voor de periode augustus 2022 tot 
augustus 2023. Op naam van Daan is er een pasje met nummer 007 en voor 
september 2022 tot september 2023. Ook hier is €20 voor afgeschreven. Als dit een 
fout is van landelijk, zou landelijk kunnen overwegen om deze laatste €20 terug te 
betalen. Belangrijker is dat we uitsluiten dat dit tweede pasje nog ergens rondzwerft 
en we deze stopzetten.  

Update van Daan (Landelijke penningmeester): De situatie van het pasje wordt 
onderzocht, maar Daan is op dit moment niet in bezit van het tweede pasje.  

Boekstuk 52: Wietse heeft voorgeschoten, maar is later terugbetaald met 
toestemming van Delfine.  

Boekstuk 54 en 55: Volgorde verschil, maar de data kloppen wel.  

Boekstuk 56: Kwestie of de EHBO-cursussen door landelijk worden betaald of niet, 
omdat dat nog steeds niet duidelijk is afgesproken. Penningmeester Wietse geeft 
aan bovenstaande punten te verwerken.  

 

Conclusie van de winst & verlies: We hebben weer wat geld over. Enkel de 
bestuursuitgaven en de eend zijn lichtjes over budget.  

Wietse is niet van plan om heel veel te begroten voor de provinciale 
statenverkiezingen, er zijn al toezeggingen dat GL-afdelingen ook willen bijdragen 
als het nodig is.  

We hopen hiermee de AAV en landelijk penningmeester voldoende te hebben 
geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, De Kascommissie 
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Financiële REALISATIE 

 

 OMSCHRIJVING Gerealiseerd   Planning   Verschil    
Uitgegeven Ontvangen Gepland 

uitgegeven 
Gepland 
ontvangen 

RESTEREND RESTEREND 
% 

Activiteiten 787,90   1.000,00   -212,10 21% 
AAV's 71,55   100,00   -28,45 28% 
Politieke Acties     100,00   -100,00 100% 

Bestuursuitgaven 283,70   200,00   83,70 -42% 

Eend 26,00   25,00   1,00 -4% 
Werkgroepen en 
commissies 

76,75   200,00   -123,25 62% 

Promotie en 
ledenwerving 

67,49   150,00   -82,51 55% 

Campagne 38,40   100,00   -61,60 62% 

Onvoorzien 35,50   75,00   -39,50 53% 

Kosten landelijk 198,63   350,00   -151,37 43% 

Bijdrage landelijk   2.300,00   2.300,00 0,00 0% 
Saldo resterend 

 
    0,00 714,08   

   

We hebben dit jaar weer significant minder uitgegeven dan gepland. Hier komen 
nog wel enkele uitgaven bij, voor activiteiten in December en het kopen van een 
EHBO-set. Al met al verwachten we toch nog enkele honderden euro’s over te 
hebben. Dit zit redelijk verspreid over de verschillende posten.   
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CONCEPT BEGROTING 2023 

 

We hebben van landelijk te horen gekregen dat we in totaal ongeveer 90% minder 
hebben om uit te geven dan vorig jaar. Mochten we toch meer nodig hebben 
kunnen we dat volgend jaar nog bijvragen, maar omdat we het al enkele jaren niet 
opmaken hebben we besloten om niet extra op te vragen dan gepland.  

We hebben enigszins generiek her en der een beetje geld van de begroting 
afgehaald. -100 bij activiteiten omdat we daar vrij ver onder kwamen in realisaties, 
+20 bij AAV omdat 100 wel erg krap is voor 2 AAV’s, +100 bij bestuursuitgaven 
omdat dat een vrij brede categorie is waar we iets meer aan uitgeven in de praktijk, 
-100 bij werkgroepen omdat die (nog) niet actief zijn, -50 bij ledenwerving omdat 
we daar niet veel geld aan uitgeven en -100 bij kosten landelijk omdat de realisatie 
daar lager is dan vorig jaar gepland.  

We hebben ook nog overwogen of we meer geld zouden moeten begroten voor de 
campagne. Er komen natuurlijk weer verkiezingen aan. We zijn nog in gesprek met 
landelijk over welke kosten we precies zelf moeten betalen en wat landelijk doet. In 
ieder geval een deel van het printwerk zal landelijk doen. We hebben ook al met 
verschillende GroenLinksafdelingen besproken dat we voor specifieke campagne-
activiteiten mogelijk ook een bijdrage vanuit GroenLinks kunnen krijgen.  

 OMSCHRIJVING Begroot 2022 Begroot 2023 Verschil 

Activiteiten 1000 900 -100 

AAV's 100 120 20 
Politieke Acties 100 100 0 

Bestuursuitgaven 200 300 100 

Eend 25 25 0 

Werkgroepen en commissies 200 100 -100 

Promotie en ledenwerving 150 100 -50 

Campagne 100 100 0 

Onvoorzien 75 75 0 

Kosten landelijk 350 250 -100 

Totaal 2300 2070 -230 
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MOTIVATIE KANDIDATEN KASCOMMISSIE 

 

Zoals op elke winter-AAV moet er dit jaar ook weer een kascontrolecommissie 
(kasco) verkozen worden. De kascontrole commissie komt twee keer per jaar bij 
elkaar om de uitgaven van de afdeling te controleren. De kascommissie controleert 
of alle bonnetjes kloppen of de uitgaven wel nuttig waren en of ze bij DWARS 
passen. In de reader kan je ook hun laatste verslag vinden. Hieronder staan de 
kandidaten voor de kascommissie en waarom ze graag kasco-lid willen worden. Er 
kunnen in totaal drie mensen verkozen worden.  

 

Roos Verheijen 

Lieve DWARSers, 

Ik ben Roos, 24 jaar en inmiddels bijna drie jaar lid van DWARS. Ik ben nu een jaar 
onderweg met mijn master geneeskunde en ga daarnaast binnenkort beginnen aan 
mijn scriptie voor mijn tweede master (Health Economics, Policy and Law). 

Ik ben eerder actief geweest bij de afdeling als algemeen bestuurslid (2020-2021) 
en ben daarnaast binnen DWARS voorzitter geweest van de commissie Zorg & 
Welzijn. Nu lijkt het me leuk om me weer in te zetten voor de afdeling. Zoals 
gezegd weet ik al een beetje hoe het bestuur van onze mooie afdeling werkt, en 
daarnaast heb ik wat ervaring opgedaan met kascontroles bij GroenLinks Den Haag 
(kasco sinds december 2020). Als lid van de kasco ben ik voornamelijk van plan om 
scherp te zijn op de doelmatigheid van uitgaven. 

Daarnaast hou ik van pizza, wat voor mij ook een motiverende factor is om te 
solliciteren. 

Tot op de AAV! 

Liefs, 

Roos 

 

Hiske Scholtens 

Lieve DWARSers,  

Graag kandideer ik mij voor de kascommissie van DWARS Leiden-Haaglanden. Als 
oud DWARS voorzitter heb ik natuurlijk flink wat inzicht gekregen in de uitgaven van 
onze vereniging en heb ik ook alle landelijke kascontroles mogen bijwonen. Het lijkt 
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me leuk om dit jaar de kascontroles vanuit de controlerende positie bij te wonen. 
Als jullie nog vragen hebben beantwoord ik die natuurlijk graag tijdens de AAV. 

Tot snel! 

Liefs, Hiske 

 

Alexander Nuijten 

Beste DWARSers,  

Afgelopen jaar ben ik met plezier lid geweest van onze kascommissie. Hierbij stel ik 
me kandidaat om nog een jaar deze functie binnen onze afdeling te vervullen.  

Op dit moment studeer ik geschiedenis in Leiden, met een minor kunstgeschiedenis 
aan de UvA. Ik kom uit Antwerpen en vind het leuk om regelmatig terug te gaan. Ik 
hoop jullie allen op de AAV of op een ander moment in het komende jaar te 
ontmoeten en eventuele vragen te beantwoorden.  

Alexander 
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WIJZIGING AFDELINGSREGELEMENT 

Wijzigingen voor het afdelingsregelement kunnen nog ingediend worden tot 28 
november. De vernieuwde versie van de reader kun je dan vinden op de site. 

Wijzigingsvoorstel Afdelingsreglement 1: 
Aanpassing gefuseerde gemeentes 
Hoofdstuk 1 
Indiener: Bestuur Leiden-Haaglanden 
 
Huidige tekst: 
(...) 
3. De afdeling bestaat uit de gemeenten: Westland, Midden-Delfland, Rijswijk,Delft, 
Pijnacker-Nootdorp, ’s-Gravenhage, Zoetermeer, Wassenaar, Leidschendam, 
Voorburg, Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen, Oegstgeest, Leiden, 
Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Rijnwoude, Kaag en Braassem, Alphen aan 
den Rijn, Bodegraven – Reeuwijk, Nieuwkoop, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas. 
 
Vervangen door: 
(...) 
3. De afdeling bestaat uit de gemeenten: Westland, Midden-Delfland, Rijswijk, 
Delft, Pijnacker-Nootdorp, ’s-Gravenhage, Zoetermeer, Wassenaar, Leidschendam-
Voorburg, Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen, Oegstgeest, Leiden, 
Leiderdorp, Voorschoten, Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Alphen aan den Rijn, 
Bodegraven – Reeuwijk, Nieuwkoop, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas. 
 
Toelichting: 
Sinds eerdere wijzigingen aan het afdelingsreglement zijn de gemeentes 
Leidschendam en Voorburg gefuseerd tot de gemeente Leidschendam-Voorburg 
en de gemeente Rijnwoude is bij de gemeente Alphen aan den Rijn gevoegd. Ook 
wordt er een spatie toegevoegd tussen “Rijswijk,” en “Delft” waar die nu ontbreekt.  
Bestuursadvies: Omdat het bestuur dit voorstel zelf heeft ingediend zal zij geen 
advies geven, het amendement wordt besproken op de AAV. 

 

Wijzigingsvoorstel Afdelingsreglement 2: 
Moties 
Hoofdstuk 2 
Indiener: Bestuur Leiden-Haaglanden 
 
Huidige tekst: 
(...) 
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7. Verzoeken tot wijziging van het afdelingsregelement kunnen tot drie dagen voor 
de algemene afdelingsvergadering worden ingediend bij het bestuur van de 
afdeling en worden aangenomen bij een meerderheid van stemmen tijdens de 
algemene afdelingsvergadering. 
 
Vervangen door: 
(...) 
7. Moties en verzoeken tot wijziging van het afdelingsreglement kunnen tot drie 
dagen voor de algemene afdelingsvergadering worden ingediend bij het bestuur 
van de afdeling en worden aangenomen bij een meerderheid van stemmen tijdens 
de algemene afdelingsvergadering. Actuele moties zijn uitgesteld van deze drie 
dagen termijn, zolang het onderwerp van de motie pas relevant is geworden na 
verloop van de drie dagen termijn.  
 
Toelichting:  
Door de toevoeging van moties aan dit artikel wordt er een duidelijkere regel 
gesteld aan het indienen van moties. Er wordt een uitzondering gemaakt voor 
actuele moties over onderwerpen die pas na de deadline relevant zijn geworden. 
Verder wordt de spelling van afdelingsreglement verbeterd.  
Bestuursadvies: Omdat het bestuur dit voorstel zelf heeft ingediend zal zij geen 
advies geven, het amendement wordt besproken op de AAV. 

 

Wijzigingsvoorstel Afdelingsreglement 3: 
Schrappen functie locovoorzitterschap 1 
Hoofdstuk 3 
Indiener: Bestuur Leiden-Haaglanden 
 
Huidige tekst: 
(...) 
4. De vicevoorzitter wordt door het bestuur intern benoemd. Ook het 
locovoorzitterschap wordt door de bestuursleden onderling verdeeld. 
 
Vervangen door: 
(...) 
4. De vicevoorzitter wordt door het bestuur intern benoemd.  
 
Toelichting:  
Zowel in het huidige bestuur als in de afgelopen twee besturen is er geen gebruik 
gemaakt van een locovoorzitter naast de vicevoorzitter. Om deze reden willen we 
voorstellen om deze functie te schrappen zolang er geen gebruik van wordt 
gemaakt en er geen taken blijven liggen bij het ontbreken van een locovoorzitter.  
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Bestuursadvies: Omdat het bestuur dit voorstel zelf heeft ingediend zal zij geen 
advies geven, het amendement wordt besproken op de AAV. 

 

Wijzigingsvoorstel Afdelingsreglement 4: 
Schrappen functie locovoorzitterschap 2 
Hoofdstuk 5 
Indiener: Bestuur Leiden-Haaglanden 
 
Huidige tekst: 
(...) 
1. Voorzitter: de voorzitter is het aanspreekpunt van de afdeling en onderhoudt het 
contact met DWARS landelijk, de DWARS-afdelingen en de GroenLinksafdelingen 
in de regio. De voorzitter zit de vergaderingen voor en draagt zorg voor de interne 
verhoudingen binnen de afdeling. De voorzitter zorgt samen met de secretaris, 
promotie & ledenwerving en de locovoorzitters voor het contact met de andere 
PJO’s. Tot slot is de voorzitter ook verantwoordelijk voor werkgroepen binnen de 
afdeling. De voorzitter wordt benoemd voor een termijn van 1 jaar. 
 
Vervangen door: 
(...) 
1. Voorzitter: de voorzitter is het aanspreekpunt van de afdeling en onderhoudt het 
contact met DWARS landelijk, de DWARS-afdelingen en de GroenLinksafdelingen 
in de regio. De voorzitter zit de vergaderingen voor en draagt zorg voor de interne 
verhoudingen binnen de afdeling. De voorzitter zorgt samen met de andere 
bestuursleden voor het contact met de andere PJO’s. Tot slot is de voorzitter ook 
verantwoordelijk voor werkgroepen binnen de afdeling. De voorzitter wordt 
benoemd voor een termijn van 1 jaar.  
 
Toelichting:  
Bij deze wijziging worden de specifieke bestuursfuncties en de locovoorzitter 
vervangen door de andere bestuursleden. De reden dat locovoorzitter wordt 
geschrapt staat in de toelichting van wijzigingsvoorstel 4.  
Bestuursadvies: Omdat het bestuur dit voorstel zelf heeft ingediend zal zij geen 
advies geven, het amendement wordt besproken op de AAV. 

 

Wijzigingsvoorstel Afdelingsreglement 5: 
Taal- en grammaticaverbeteringen 
Hoofdstuk 5 
Indiener: Bestuur Leiden-Haaglanden 
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Huidige tekst: 
(...) 
4. Algemeen bestuurslid: het algemeen bestuurslid dient als klankbord voor de 
overige bestuursleden en steunt deze wanneer hulp nodig is. Verder kunnen 
portefeuilles die niet ingedeeld zijn bij specifieke functies verdeeld over de 
algemeen bestuursleden. 
 
Vervangen door: 
(...) 
4. Algemeen bestuurslid: het algemeen bestuurslid dient als klankbord voor de 
overige bestuursleden en steunt deze wanneer hulp nodig is. Verder kunnen 
bestuurstaken die niet ingedeeld zijn bij specifieke functies verdeeld worden over 
de algemeen bestuursleden. 
 
Toelichting:  
Het woord “portefeuilles” wordt vervangen door “bestuurstaken” om de 
toegankelijkheid van het taalgebruik in het afdelingsreglement. Verder wordt het 
woord “worden” toegevoegd in de laatste zin gezien dat woord ontbrak.   
Bestuursadvies: Omdat het bestuur dit voorstel zelf heeft ingediend zal zij geen 
advies geven, het amendement wordt besproken op de AAV.  
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MOTIES  

 

Motie 1: onderzoeken inhoudelijke functies van 

bestuursleden  

Naam indiener: Soesha Sandker 

Overwegende dat: DWARS Leiden-Haaglanden weinig politieke acties organiseert 
en weinig politieke standpunten maakt. 

Constaterende dat: Meer lokale politieke zichtbaarheid beter is voor de 
betrokkenheid van leden en DWARS Leiden-Haaglanden zo ook voor niet-leden 
zichtbaarder wordt. 

Roept het bestuur op om: Onderzoek te doen hoe de inhoudelijke rollen van 
bestuursleden kunnen worden verbeterd en de optie te onderzoeken voor het 
toevoegen van een 'bestuurslid politiek’. 

Advies bestuur: oordeel AAV 

 

 

 


