
 

  

DWARS LIMBURG 
 

Winter AAV 2022 

Motie maandelijkse “borrel” 

MOTIE VAN HET LID JARNO 

De algemene afdelingsvergadering van DWARS Limburg bijeen op 20 

november 2022 

 Constaterende dat 
 

Limburgse DWARSers er gezellig zijn 
Er niet erg vaak activiteiten zijn  
 

Overwegende dat 
 

Een “borrel” geen geld hoeft te kosten voor de afdeling 
Een “borrel” heel laagdrempelig is 
 

Je via een “borrel” ook politiek inhoudelijke discussies kan 
houden 

 
Roept het bestuur op 
 

Om een keer in de drie maanden een “borrel” te organiseren 
 

En gaat over tot de orde van de dag 
 



DWARS LIMBURG 
 

Winter AAV 2022 

Motie politiek programma 

MOTIE VAN HET LID JARNO 

De algemene afdelingsvergadering van DWARS Limburg bijeen op 20 

november 2022 

 

Constaterende dat 

 
DWARS Limburg momenteel redelijk mening loos is op 
Limburgse actualiteiten 

 
Overwegende dat 

 
Het goed is om een mening te hebben 

 
Roept het bestuur op 
 

Een politiek programma te maken door een 
programmacommissie die inspeelt op het politiek programma 

van DWARS zelf maar dan met Limburgse actualiteiten.  
 
Een programmacommissie te zoeken van minstens 3 tot 

maximaal 6 leden. Stel dit lukt niet kan dit verantwoord 
worden bij de volgende AAV en wordt de opdracht door 

gegeven aan het eventueel nieuw bestuur. 
 
Roept de komende programmacommissie op 

Om samen in het komende jaar het politiek programma te 
maken en deze op de winter AAV van 2023 in te laten 

stemmen door de leden van DWARS Limburg. 
 
Om intern een voorzitter en secretaris te benoemen met wel 

een verantwoording waarom deze keuze is gemaakt 
 



Om tijdens de zomer AAV een verantwoording te houden 
met hoe het gaat en waar ze staan 

 
 



 

  

DWARS LIMBURG 
 

Zomer AAV 2022 

Extra aandacht voor de AAV 

MOTIE VAN HET LID JARNO 

De algemene afdelingsvergadering van DWARS Limburg bijeen op 19 juni 

2022 

 Constaterende dat 
 

Er geen aparte tab is op de website voor de AAV 

Ook al kan het zijn dat er niet veel mensen naar kijken, het 

toch een toegevoegde waarden kan hebben 

Overwegende dat 
 

Er zo misschien meer ook nieuwe leden naar de AAV toe 

kunnen 

Je zo makkelijker moties kan indienen 

Roept het bestuur op 
 
Om vanaf de volgende AAV een aparte tab op de website te 

maken waar je: 

• Moties kan indienen 

• De documenten voor de dag kan zien (denk aan 

moties, begroting etc.) 

• De Agenda voor de dag kan inzien 

 
En gaat over tot de orde van de dag 
 



 

DWARS LIMBURG 
 

Zomer AAV 2022 

Brabanders zijn best tof 

MOTIE VAN HET LID JARNO 

De algemene afdelingsvergadering van DWARS Limburg bijeen op 19 juni 

2022 

 Constaterende dat 
 

Limburg en Brabant twee toffe afdelingen zijn 

Het erg leuk was tijdens de nieuweleden dag met DWARS 

Brabant 

Overwegende dat 
 

We veel van elkaar kunnen leren 

We Brabanders het mooie Limburg kunnen laten ontdekken 

We Limburgers het mooie Brabant kunnen laten ontdekken 

Roept het bestuur op 

 
Om te kijken / te onderzoeken of we eens in de zoveel tijd 

samen een activiteit kunnen doen met DWARS Brabant 

 

En gaat over tot de orde van de dag 
 


