
AAV DWARS Rotterdam-Rijnmond 11 december 2019 
Locatie: Westewagenstraat 80, 3011AT Rotterdam 
 
1. Opening door: Melody Deldjou Fard 

Interessant gesprek met Melody, ze zit in het partijbestuur GroenLinks Landelijk en is 
Gemeenteraadslid in Utrecht. 
 

2. Vaststellen dagvoorzitter en notulist 
De dagvoorzitter en notulist zijn aangenomen respectievelijk Justine van der Biessen en 
Huub van der Meulen. 
 

3. Vaststellen agenda 
De agenda is goedgekeurd en vastgesteld. 
 

4. Verantwoording bestuur 
 
Verantwoording Larissa: We hebben veel activiteiten kunnen organiseren. Mijn focus 
was vooral op het  bestuur zelf, namelijk goede functionering en samenwerking. Hoe 
krijgen we leden actiever stond centraal. De commissies (wandel, film en debat) zijn 
samengevoegd tot 1 evenementencommissie. Hopelijk zie ik meer activiteit en 
betrokkenheid bij leden.  
 
Martijn via Casey: Blij met AVG mail systeem. 
Larissa: Dank je wel. 
 
Prins: Zou je komend half jaar iets anders doen? 
Larissa: We zijn zoekende als bestuur. We experimenteren al een beetje met aanpak en 
activiteiten. 
 
Merlijn: Je streeft naar sterke cohesie binnen bestuur. Is dat nu niet zo?  
Larissa: Nee. Het gaat al beter. 
Joppe: We zijn een bestuur met nieuwe bestuursleden. We hadden wat gewenning 
nodig. 
 
Verantwoording Joppe: Ik ben bezig geweest met het mailsysteem. We gebruiken 
Mailchimp omdat landelijk zou gaan veranderen naar een nieuw systeem (hetzelfde als 
GL) maar het werkt nog niet goed. Voor mails over de AAV, versturen we mails wel met 
het nieuwe systeem. Mijn vader is overleden (gelukkig steunen mensen mij). 
 
Merlijn: Complimenten dat je stuk in het Engels hebt geschreven. 
Joppe: Dank je wel. Engels is belangrijk zodat iedereen kan meedoen. 
 
Justine: Ervaar je een grote verandering vanwege je andere functie t.o.v. het vorige 
bestuur? 
Joppe: Verandering in de functies niet zo zeer. Het komt vrijwel overeen met het vorige 
werk. Aantal andere dingen doe ik extra nu. 



Prins: Je hebt een streven om alle leden te spreken in je bestuursperiode. Hoever ben je 
met alle leden bellen? 
Joppe: Ik heb nog veel te doen maar komt goed. 
 
Verantwoording Jonathan: In het begin waren er wat problemen met de rekening, 
namelijk geen toegang tot de rekening maar dat is nu gefixt. De begroting verandert 
vanwege de samenvoeging van de commissies naar de evenementencommissie en de 
nieuwe actie commissie. Ik wil me komend half jaar richten op evenementen 
organiseren. 
 
Verantwoording Manon: Ik heb me gericht op activiteiten met andere afdelingen. 
Halloweenfeest was leuk maar lage opkomst van Rotterdam-Rijnmond leden. Dwerst wil 
ik eventueel met Leiden Haaglanden (LH) organiseren. Daarnaast ben ik 
verantwoordelijk voor de nieuwe evenementencommissie.  
 
Prins: Waarom moet DWERST met LH in Den Haag?  
Manon: We gaan dit besluit overleggen en afwegen. Hier hoor je later over. 
 
Verantwoording Jamie: Ik heb de actiecommissie opgericht maar het was lastig om 
leden actief te krijgen. Er is even tijd nodig om het op te bouwen. Daarnaast wil ik meer 
activiteiten met andere PJO’s organiseren. Dat is nog niet gelukt. Leden actief maken 
vind ik belangrijk. 
 
Larissa: Waarom is het nog niet gelukt activiteiten te organiseren met andere PJO’s? 
Jamie: Lastig om de toegevoegde waarde te bedenken voor samenwerking met andere 
PJO. Nu ken ik meer mensen dus gaat het beter andere PJO’s te benaderen. Echter zijn 
er ook weinig andere actieve PJO’s. 
Matthijs: Ik roep op om juist iets doen met andere PJO’s. Erg interessant en leerzaam. 
Jamie: Er zijn weinig andere PJO’s actief maar we gaan er mee aan de slag. 
Martijn via Casey: Misschien is het een idee activiteiten te organiseren met landelijke 
commissies of GL? 
Jamie: Jazeker, mee eens. Privacy avond was een voorbeeld. 
 
Matthijs: Is er een inzicht van de verhouding tussen gezelligheidsactiviteiten en 
inhoudelijke activiteiten? 
Jamie: Volgens mij zijn er momenteel meer gezelligheidsactiviteiten. We proberen een 
balans te vinden. 
Larissa: Gezelligheidsactiviteiten zijn sowieso druk bezocht en kunnen we mensen 
naartoe trekken. Inhoudelijke activiteiten proberen we meteen groter te organiseren 
voor een goede opkomst.  
Matthijs: Ik zou juist meer kleine inhoudelijke activiteiten willen. Daarnaast kun je juist 
ook inhoudelijke activiteiten gebruiken om mensen te trekken. 
Larissa: Dat is waar. Bedankt voor de goede input. 
Jonathan: Gezelligheidsactiviteiten zijn niet per sé beter bezocht. 
Matthijs: We moeten niet vergeten dat de kern van onze vereniging wel inhoudelijk is. 
Er moet een goede verhouding gevonden worden in gezellig en inhoudelijk.  
 



5. Instemmen begroting 2020 
Commissies zijn samengevoegd tot één evenementencommissie. Groot budget voor 
commissies aangezien dat nu 1 post is. Daarnaast is er dit jaar geen campagne. Dat geld 
gaat nu naar actiecommissie. Op verzoek van LH, laten we het afdelingsweekend 
meetellen in de begroting. 
 
Larissa: Hoe zit het met SPJO? Bestaat die nog? 
Jonathan: Dat weet ik niet. Dat ga ik onderzoeken. 
 
Matthijs: Is al het geld in 2019 uitgegeven? 
Jonathan: Nee, dit de begroting van 2020. Overzicht 2019 komt nog. 
 
Jamie: Afdelingsweekend apart? Maar leden doen toch zelf bijdragen? 
Jonathan: Ja niet alles. 
 
??: Moeten wij onze bank kosten zelf betalen? 
Jonathan: Bank kosten moeten we zelf betalen maar krijgen we van landelijk op ons 
rekening gestort. 
 
Jamie: Waarom is er een post promotie? 
Jonathan: Bijvoorbeeld voor flyers of andere producten. Met de Erasmus dagen hebben 
we het gebruikt. 
 
??: Wat is de grote activiteiten beurs?  
Prins: Dit was een experiment van mij, om grote activiteiten te organiseren.  
 
??: Wanneer zien we uitkomsten dit jaar? 
Jonathan: Pas in januari, vanwege kascontrole commissie. 
 

6. Moties 
Er zijn geen moties. 
 

7. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 

8. Sluiting 
Justine sluit de AAV. 

 


