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Inleiding
Beste DWARS’er,
Voor je ligt de congresreader voor het Wintercongres van 2017. In deze reader vind je alle stukken
die je nodig hebt om het congres goed door te komen: de agenda, verantwoordingen,
wijzigingsvoorstellen, kandidaatstellingen, begroting, beleidsplan en natuurlijk de moties. Indienen van
moties kan nog steeds, namelijk tot twaalf uur ‘s middags op 26 november.
Voor het congres in Den Haag hebben we een hele mooie locatie waar we verschillende sprekers
mogen ontvangen. Lilianne Ploumen en Suzanne Kröger komen ons op zaterdag vergezellen. Lilianne
Ploumen heeft met haar initiatief She Decides veel voor elkaar gekregen voor vrouwenrechten
wereldwijd en was in het vorige kabinet minister voor Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking. Suzanne Kröger is namens GroenLinks het groene geweten van de
Tweede Kamer. Je kunt haar het hemd van het lijf vragen over klimaat en milieu, luchtvaart,
milieukwaliteit en openbaar vervoer.
Op zondag verwelkomen we Kristof Calvo. Deze naam zal niet iedereen bekend in de oren klinken,
maar hij is de Belgische evenknie van Jesse Klaver en met zijn dertig jaar één van de jongste politieke
leiders van België ooit. Het Wintercongres zal worden afgesloten door Ed Nijpels, binnen groene
kringen bekend als de beste milieuminster ooit en tevens voormalig politiek leider van de VVD. Dus
benieuwd wat ‘Ed Raket’ of onze andere sprekers te zeggen hebben of heb je een prangende vraag
voor één van hen? Kom dan zeker naar ons wintercongres!
Het volledige programma vind je verderop in deze reader. Naast alle bovengenoemde serieuze zaken
is er natuurlijk op zaterdagavond een feest! Waar we met de voetjes van de vloer gaan houden we
nog even geheim, maar het beloofd een mooi feest te worden. Het bestuur heeft er in ieder geval zin
in!
Namens het hele bestuur,
Sigrid Oosterwegel (secretaris)
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Locaties en routebeschrijving
VERGADERLOCATIE
Het congres zal gehouden worden bij Igluu in Den Haag. Deze locatie ligt aan de Louis Couperusplein
2. De locatie ligt op loopafstand (kwartier lopen) van station Den Haag Centraal.

© https://www.igluu.nl/igluu-den-haag/

DINERLOCATIE
We gaan eten bij Very Italian Pizza Den Haag. Dit restaurant ligt op de Kettingstraat 13, dit is op
loopafstand van de congreslocatie.

OVERNACHTING
Om goed te kunnen slapen, hebben we bedden voor jullie klaar staan bij de StayOkay Den Haag. Dit
hostel is gevestigd aan de Scheepmakersstraat 27. Het is een half uur lopen van het hostel naar de
congreslocatie, met het openbaar vervoer is het een kwartier tot twintig minuten.

FEESTLOCATIE
De feestlocatie is nog niet bekend. Houd hiervoor de website en het evenement op Facebook in de
gaten.

CONTACTPERSONEN
Sigrid Oosterwegel
Hessel Hoekstra
Bas van Weegberg

0615415703
0649660614
0640037854

(Voorafgaand en tijdens het congres)
(Namens de organiserende afdeling)
(Voorzitter DWARS)
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Agenda
ZATERDAG
10:00
10:30
10:45
11:00
12:00
12:20
12:30
13:15
14:00
14:30
15:30
15:45
16:15
17:00
17:15
18:30

Inloop
Nieuwe ledenbijeenkomst
Opening:
Benoeming presidium en stemtelcommissie
Vaststellen agenda en notulen zomercongres
Welkomstwoord
Verantwoording bestuur
Verantwoordingen OverDWARS en Raad van Advies
Pauze
Suzanne Kröger
Lunch
Wijzigingsvoorstellen Statuten en Huishoudelijk Reglement
Wijzigingsvoorstellen Politiek Programma, bespreken gedragscode en voorstel tot
onderzoek nieuwe huisvesting
Pauze
Beleidsplan en begroting
Lilianne Ploumen
Huishoudelijke mededelingen
Sluiting en borrel
Diner bij Very Italian Pizza

ZONDAG
10:00
10:05
10:20
11:00
11:30
12:15
13:00
14:00
14:50
15:00
15:45

Opening:
Benoeming presidium en stemtelcommissie, vaststellen agenda
Verantwoording Zoekcommissie
Verantwoording Kandidatencommissie
Verkiezingen Raad van Advies en bestuursleden
Benoeming Kandidatencommissie, Commissie van Beroep en Kascommissie
Kristof Calvo
Lunch
Workshops
Moties
Pauze
Ed Nijpels
Benoeming snotneus van het congres, sluiting en borrel
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Congresstukken

Wintercongres 2017
Den Haag

Zaterdag
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ALGEMEne BESTUURSVERAntWoording
Onze mooie vereniging groeit en bloeit, dankzij de inzet van vele DWARS’ers door het hele land. Voor
het landelijk bestuur is het geweldig om dat te zien en daar via een stimulerende en faciliterende rol
aan bij te dragen. We lichten een paar punten uit om ons positieve gevoel te illustreren.
Afdelingen zijn dé plek om op een laagdrempelige manier actief te zijn.
We zetten in op een intensieve samenwerking met afdelingen. Daarom organiseren we een
afdelingenweekend in januari, hebben we regelmatig een Voorzittersoverleg en is het buddysysteem
terug. Er komen steeds meer samenwerkingen tussen landelijke commissies en afdelingen.
Scholing is de kern van wat we doen bij DWARS.
TRAJECT2018 is tot een succesvol einde gebracht, dankzij de inspanningen van een toegewijde
commissie. Een tweede ronde van de Politieke Ontgroening is in volle gang. Een nieuw traject voor
DWARS’ers die bestuurlijke en organisatorische vaardigheden op willen doen is in de maak.
Toffe activiteiten brengen politiek en gezelligheid bij elkaar.
We organiseerden een symposium over de Toekomst van Onderwijs voor zo’n honderd mensen. De
ledenborrels zijn in een nieuw jasje gestoken en worden druk bezocht. DWARS Got Talent, de eerste
succesvolle activiteit van de Bijzondere Activiteitencommissie, is inmiddels achter de rug.
We werken aan een professionele organisatie.
We hebben een congrescommissie ingesteld die meewerkt aan betere congressen. Achter de schermen
is de webshop verbeterd en duurzame inkoop van promotiemateriaal is nu de norm.
DWARS kijkt over de grenzen heen.
De General Assembly wordt in mei 2018 door DWARS georganiseerd. De Brusselreis zat binnen één
dag vol. We droegen de DWARSe idealen uit in Marokko, Noorwegen en bij de klimaattop in Bonn.
We kijken uit naar de komende periode. Er staat een mooie campagne voor de
gemeenteraadsverkiezingen in de steigers. We gaan onze idealen op zoveel mogelijk plekken laten
horen. We willen DWARS als vereniging nog toffer maken. Dat kan niet zonder al die honderden
actieve DWARS’ers, van Groningen tot Rotterdam, van Maastricht tot Amsterdam. We doen het samen!

PERSLIJST
Overzicht DWARS in de media
Medium
Soort medium
DWARS heeft een nieuw bestuur
Resource
Universiteitskrant
Wageningen
KLV
Online
Brabants
Krant
Dagblad
Eindhovens
Krant
Dagblad
’t Blaaike
Dorpsblad
AD Utrecht
De Stentor
Keti Koti
Joop.nl

Krant
Krant
Online

Link
http://resource.wur.nl/nl/student/show/Student-wordtbestuurslid-GroenLinks-jongeren.htm
https://www.klv.nl/news/klv-lid-landelijk-bestuurslid-van-dwars/
https://www.bd.nl/tilburg/tilburger-nieuwe-voorzitter-vangroenlinks-jongerenafdeling-dwars~a73c2270/
https://www.ed.nl/eersel/bas-van-weegberg-uit-wintelrenieuwe-voorzitter-jongerenafdeling-groenlinks~ad1b58c2/
http://www.wintelre.info/2013-06-11-11-49-35/blaaikehoofdmenu/121-jaargang-46-2017-13/file
/
/
https://joop.bnnvara.nl/opinies/opinie-maak-van-keti-kotinationale-feestdag

Over de formatie
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Volkskrant

Krant

Kamerbreed
Radio1

Radio

Interview Café Weltschmerz
Café
Online
Weltschmerz
Prinsjesdag
BNR
Radio
Nieuwsradio

https://www.volkskrant.nl/binnenland/dit-is-de-stemming-bijgroenlinks~a4500694/
https://www.nporadio1.nl/kamerbreed/onderwerpen/419765valkering-cdja-van-schaik-jd-van-der-zande-perspectief-en-vanweegberg-dwars
https://www.cafeweltschmerz.nl/category/gasten-eninterviewers/bas-van-weegberg/

https://www.bnr.nl/programmas/hemmen/10330130/als-hetkabinet-van-duurzaamheid-geen-prioriteit-maakt-gaan-weschoppen
VICE Money Online
https://vicemoney.nl/2017/09/19/zo-zou-de-miljoenennotaeruit-zien-als-jonge-mensen-de-macht-zouden-hebben/
Samenwerking Vader Zoekt Verlof
NRC
Krant
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/25/als-rutte-iii-het-wil-kanhet-partnerverlof-onze-rolpatronen-doorbreken-13646301a1578612

Verantwoordingen individuele
bestuursleden
BAS VAN WEEGBERG, VOORZITTER
Ik ervaar het als grote eer en nog groter genoegen om voorzitter te mogen zijn van onze bruisende
vereniging en van een geweldig bestuur. Graag neem ik jullie mee in mijn bezigheden van de afgelopen
maanden.
Intern voorzitterschap
Eén van mijn belangrijkste rollen is die van voorzitter van het bestuur. Ik ben betrokken bij wat andere
bestuursleden doen en probeer ze zoveel mogelijk bij te staan. Sinds ons aantreden zijn er twee
evaluatiemomenten geweest met elk individueel bestuurslid. We hebben gewerkt aan het bestuur als
groep tijdens twee losse dagen en op een bestuursweekend.
Ook is er gewerkt aan de interne communicatie van zowel het bestuur als het kader. Voor alle interne
communicatie gebruiken we nu Slack. Waar vorig jaar gestart is met een proef met alle
commissievoorzitters in Slack, is dit nu uitgebreid naar alle afdelingsbestuurders en leden van andere
gremia.
Als voorzitter vind ik het belangrijk om zichtbaar en toegankelijk te zijn voor leden. Daarom probeer ik
zoveel als het kan aanwezig te zijn bij de verschillende activiteiten van onze vereniging. Daarnaast
organiseer ik binnenkort in samenwerking met afdelingen vier activiteiten, verspreid over het land, waar
leden ideeën kunnen pitchen om DWARS nog toffer te maken.
Dit bestuursjaar is het buddysysteem teruggekomen en is er voor gekozen om, anders dan voorheen, ook
de voorzitter een buddyafdeling toe te delen. Mij is Limburg ten deel gevallen. Aangezien daar
binnenkort een afdeling wordt opgericht ben ik nauw betrokken bij het proces daartoe. Ik kijk uit naar
een prettige samenwerking met een levendige afdeling.
Extern voorzitterschap
Goede contacten met GroenLinks en andere relevante organisaties zijn belangrijk voor DWARS. Als
voorzitter ben ik aanwezig bij de vergaderingen van de Tweede Kamerfractie en van het partijbestuur
van GroenLinks. Het contact met Kamerleden en partijbestuurders is positief, wat maakt dat we goed
gebruik kunnen maken van de mogelijkheden om inhoudelijke en organisatorische invloed uit te oefenen.
Wat betreft andere organisaties komt het neer op veel koffiedrinken. Dat is niet goed voor mijn
bloeddruk, maar wel voor een vlotte samenwerking.
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Zichtbaarheid in de media is altijd relevant voor een politieke jongerenorganisatie als de onze. Op
verschillende plekken, onder andere bij Radio1 en BNR, heb ik mijn best gedaan om het DWARSe geluid
te laten horen.
Campagne & Communicatie
Omdat de post Campagne & Communicatie ongevuld is gebleven, hebben we de taken die bij deze post
horen onderverdeeld over de rest van het bestuur. Als gevolg hiervan zijn mijn verantwoordelijkheden
uitgebreid met sociale media en de campagne(commissie). Dat betekent gelukkig niet dat ik alles zelf
hoef te doen. We zijn op zoek gegaan naar mensen die goed zijn met beeld, tekst of programmeren en
bereid zijn om te helpen met verschillende (online) projecten. Die mensen hebben we ook gevonden, dus
daar ben ik blij mee.

ROSANNE GROOT, INTERNATIONAAL SECRETARIS & VICEVOORZITTER
Dankzij een fantastische overdracht van mijn voorganger Iris kon met internationaal dit jaar een
vliegende start gemaakt worden. Op het moment van schrijven begint een hele drukke maand november
voor mij waarbij ik veel in het buitenland zal zijn voor DWARS. Daar zal ik nog over vertellen op het
congres zelf.
De samenwerking binnen het bestuur verloopt uitstekend en is het een genoegen om met hen onze
vereniging te mogen besturen!
Federation of Young European Greens (FYEG)
Als Internationaal Secretaris ben ik het schakelpunt tussen onze vereniging en de FYEG. FYEG is een
federatie waar we samen met andere Europese jonge groene (politieke) organisaties lid van zijn. Twee
DWARS’ers zitten op dit moment in het bestuur van FYEG. Kim van Sparrentak is ‘Co-Spokesperson’ (lees:
co-voorzitter) en Frank de Jong is penningmeester. Naast het feit dat dit natuurlijk heel cool is, is het ook
goed voor de zichtbaarheid van DWARS binnen FYEG.
General Assembly komt naar Nederland!
Bij mijn aantreden heb ik gezegd dat ik mijn uiterste best zou doen om de General Assembly (congres)
naar Nederland te halen en dat is gelukt! We zijn ontzettend trots dat DWARS dit internationale
evenement mag organiseren en dat wij dus alle afgevaardigden van onze zusterorganisaties hier in
Nederland mogen ontvangen. Ik heb hiervoor de GAcie (General Assembly commissie) opgericht waar
vier toppers in zitten en samen met FYEG zullen wij de organisatie voor onze rekening nemen. Op dit
moment zijn we aan het bekijken hoe we zoveel mogelijk DWARS’ers de kans kunnen geven mee te
genieten van dit mooie evenement.
Werkgroepen en activiteiten
Er zijn meer DWARS’ers dan ooit tevoren actief in de ‘working groups’ van FYEG. Die werkgroepen zijn
vergelijkbaar met wat wij commissies noemen. Mocht je nu nog graag actief worden, kun je mij altijd
mailen en dan kan ik kijken wat ik voor je kan doen.
Ook met de activiteiten van FYEG is er steeds minstens één DWARS’er meegegaan. Deze activiteiten
promoot ik altijd in de facebookgroep en bij desbetreffende commissies.
Reizen
Brussel Reis
In oktober heeft de reis naar het Europees Parlement in Brussel weer plaatsgevonden! De reis,
georganiseerd door mijn voorganger en mij, was een groot succes volgens de deelnemers. Voor mijn
opvolger zal ik de reis naar Straatsburg voorbereiden zodat er ook volgende herfst een mooie reis op
het programma staat.
Buitenlandse Reis
Er is net een nieuwe Reiscommissie geïnstalleerd. In de Reisco zitten drie mensen met een passie voor
reizen en we zullen samen weer een mooie buitenlandse reis gaan organiseren in het voorjaar.
Andere internationale ontwikkelingen
Global Young Greens (GYG)
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Net als mijn voorganger blijf ook ik de ontwikkelingen binnen de Global Young Greens volgen. GYG is
een samenwerkingsverband van jonge groene organisaties van over de hele wereld en deze organisatie
staat nog in haar kinderschoenen.
Uitwisselingen
Op dit moment ben ik druk heen en weer aan het mailen met zusterorganisaties in Europa om te proberen
een uitwisseling tussen ons en hen te bewerkstelligen. Hier heb ik nu nog geen concreet nieuws over.
Inhoudelijk
Vorig jaar is het ‘inhoudelijke’ deel van mijn post overgeheveld naar de post Politiek Secretaris, maar in
de praktijk houd ook ik me nog steeds bezig met de internationale politieke lijn. Op de FYEG GA hier in
Nederland zullen we tenminste twee resoluties presenteren. Een zal een vervolg zijn op Israël-Palestina
resolutie van vorig jaar en de andere zal gaan over License to Heal, een gezamenlijke actie van bijna
alle Nederlandse politieke jongerenorganisaties over de toegankelijkheid van medicijnen. Verder ben ik
vaak de persoon die naar internationaal inhoudelijke activiteiten toe gaat of organiseert. Bijvoorbeeld
de Q&A met Isabelle Diks en Bram van Ojik die ik samen met GroenLinks opgezet heb.
Vicevoorzitterschap
Naast Internationaal Secretaris ben ik ook Vicevoorzitter van onze mooie vereniging. Dit hebben we nu
zo ingevuld dat ik Bas vervang bij evenementen of afspraken waarbij hij niet aanwezig kan zijn. Verder
denk en help ik mee met Bas en Nol bij het voorbereiden van politieke beslissingen of acties.

NOL VAN GERVEN, POLITIEK SECRETARIS
De afgelopen maanden zijn als een achtbaan voorbijgegaan. Het congres was de wachtrij, waar ik vol
spanning zat en mijn laatste twijfels opzij zette toen ik het karretje instapte. De zomer was voor mij rustig.
In die tijd heb ik me kunnen voorbereiden op de grote versnelling die in september werd ingezet. Maar
met de drukte kwam ook het genieten: ik geniet intens van alles dat bij mijn functie komt kijken en vertel
jullie daarom ook graag wat ik de afgelopen maanden zoal heb gedaan.
Inhoudelijke Commissies
Het meest zichtbare onderdeel van mijn functie is het sturing geven aan de inhoudelijke commissies. Naar
mijn idee heb ik snel een eigen stijl daarin gevonden. Het heeft ook zeker geholpen dat Bas altijd in de
buurt was voor vragen. Ik heb zeker in augustus en september veel tijd besteed aan het contact met de
commissies, zodat ik het overzicht kon houden over de plannen van elke commissie voor het nieuwe jaar.
Waar nodig heb ik commissies daarin ondersteund, maar in de meeste gevallen heb ik vooral de
commissievoorzitters en -secretarissen de ruimte gegeven om zelf invulling te geven aan hun functie binnen
DWARS.
Het Politiek Overleg heeft sinds de zomer twee keer plaatsgevonden. Net als mijn voorganger houd ik
daarvoor een frequentie van één keer in de zes weken aan. Het eerste overleg was nog even wennen,
maar het tweede overleg was erg inhoudelijk en heeft in ieder geval voor mij veel nieuwe inzichten
opgeleverd. Ik hoop de rest van het jaar dit door te zetten, en om vooral de commissies de agenda van
het Politiek Overleg te laten bepalen.
Zowel bij het Voorzittersoverleg van de afdelingen, als bij het Politiek Overleg heb ik gepleit voor meer
samenwerking tussen afdelingen en commissies bij het organiseren van activiteiten. Dit is een van de
manieren om de verbinding tussen afdelingen en landelijk te versterken, en om de afdelingen te helpen
meer inhoudelijke activiteiten te organiseren. Daarnaast biedt het commissies de ruimte om vaker
activiteiten te organiseren.
Vergaderen op het pand
Voor de zomer hadden sommige commissies een ongekend hoge instroom. Daardoor ontstond een aantal
keer het probleem dat er meerdere grote commissies tegelijk op het pand wilden vergaderen. Ik ben
daarom bezig geweest met het regelen van extra vergaderruimte. Na de zomer bleek echter al snel
dat dit nu minder urgent is. De extra ruimte is beschikbaar in de vorm van een vergaderzaal bij de
Nationale Jeugdraad (NJR) en een ruimte bij Milieucentrum Utrecht. Tot nu toe is daar nauwelijks gebruik
van gemaakt omdat er op het pand nog voldoende ruimte is, maar mocht de druk op het pand in de
toekomst weer toenemen, dan zijn deze opties beschikbaar.
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Externe contacten
In overleg met Bas heb ik het contact tussen DWARS en de niet-politieke jongerenorganisaties op me
genomen, met uitzondering van FNV jong. Tijdens en direct na de zomer heb ik met contactpersonen van
onder andere de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), de Jonge Klimaatbeweging (JKB), het
Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de NJR samengezeten.
Concreet heeft dat tot nu toe opgeleverd dat DWARS lid is geworden van de NJR en een grote bijdrage
heeft geleverd aan de Jonge Klimaatagenda van de JKB. Het lidmaatschap van de NJR heeft als
voordelen dat we een aantal gratis trainingen kunnen aanvragen, gebruik kunnen maken van hun
vergaderruimte en gemakkelijker contact kunnen krijgen met andere organisaties in hun netwerk.
De Jonge Klimaatagenda is een breed gedragen document waarin we onze visie voor een
klimaatneutraal Nederland in 2050 uiteenzetten. Tijdens de klimaatdialogen, waarbij we in alle
werkgroepen hebben meegepraat, is deze agenda vormgegeven. We zijn trots op het resultaat en
onderschrijven dit visiedocument van de JKB. Het is meegegeven aan de Nederlandse klimaatgezant, en
wordt ook door de jongerenvertegenwoordigers voor duurzame ontwikkeling naar de VN en naar de
klimaattop in Bonn meegenomen.
Buddysysteem
Tot slot nog een belangrijke verandering ten opzichte van het afgelopen bestuursjaar: het buddysysteem
is teruggekeerd. Ik ben buddy van de afdelingen Overijssel en Amsterdam. Bij beide afdelingen ben ik
op het moment van schrijven op bezoek geweest. Ik hoop dat tijdens de rest van het jaar nog vaker te
doen.

SIGRID OOSTERWEGEL, SECRETARIS
Ik heb het gevoel dat ik pas net begonnen ben, maar het is alweer tijd voor mijn eerste
verantwoording. De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Ik heb dan ook ondanks mijn late besluit
secretaris te willen worden nog geen moment spijt gehad. Hieronder zal ik in het kort toelichten waar ik
me zoal mee bezig heb gehouden de afgelopen maanden.
Congrescommissie
Op advies van mijn voorganger heb ik een congrescommissie ingesteld, de CoCo. In de CoCo zitten
twee DWARS’ers met ervaring in het organiseren van een congres, iemand van de organiserende
afdeling en natuurlijk de penningmeester. Met zijn vijven zijn we aan de slag gegaan om een mooi
congres neer te zetten. Ik hoop dat dat is gelukt. Zelf heb ik nooit met het ‘oude’ systeem gewerkt,
maar de samenwerking binnen de CoCo verliep goed en ik denk dan ook dat een commissie zeker
zorgt voor een efficiëntere organisatie van het congres.
Medewerker
Onze medewerker Sonja heeft sinds kort een vast contract van acht uur per week. Dankzij Sonja
hebben alle 28+’ers en wanbetalers weer mail ontvangen en is de ledenadministratie prima op orde.
Doordat DWARS nu wekelijks minder inschrijvingen krijgt dan tijdens de Tweede Kamerverkiezingen
heeft Sonja ook tijd om het archief te digitaliseren en kan ze andere bestuursleden bij hun taken
helpen, zoals de organisatie van de GA.
Communicatie
Als secretaris ben ik natuurlijk verantwoordelijk voor het maken van de notulen tijdens de
bestuursvergaderingen. Een aangepaste versie hiervan gaat een week later naar de leden via de
notulenspin. Tot mijn grote spijt zijn er slechts weinig leden die zich hebben ingeschreven voor deze
notulenspin. Ik denk dat het goed is om de notulenspin te promoten binnen DWARS zodat de leden
beter weten waar wij als bestuur mee bezig zijn.
Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de nieuwsbrief en website. Aan het begin van mijn
bestuursperiode heb ik de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Verder is er sinds kort een pagina
voor internationale studenten te vinden op onze website. Als er problemen zijn met de website kan ik
gelukkig altijd bellen met Joery, de ontwerper van onze website.
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Om de communicatie met de kandidatencommissie, zoekcommissie en Raad van Advies soepel te laten
verlopen en helder te hebben wat we van elkaar verwachten, heb ik met alle voorzitters een gesprek
gevoerd. Naar mijn mening is de communicatie tussen mij en deze gremia op enkele haperingen na
goed verlopen.
Buddyafdelingen
Mijn buddyafdelingen zijn Arnhem-Nijmegen en Utrecht. Beide afdelingen zijn hard aan de weg aan
het timmeren. Ze zijn bezig met het professionaliseren van de afdeling en organiseren met grote
regelmaat interessante activiteiten. Ik ben zelf enkele keren langs geweest en wil dit in de toekomst
vaker doen om de afdelingen beter te leren kennen.

AAFKE BELTERMAN, PENNINGMEESTER AD INTERIM
Ik ben mogelijk een nieuw gezicht aangezien ik niet door het congres gekozen ben. In juli heeft de RvA
mij benoemd tot penningmeester (ad interim) en in augustus heb ik Emile’s taken overgenomen.
Declaraties
Declaraties controleren is een belangrijk deel van mijn taken. Ik ben begonnen met het mailen van mensen
wanneer hun declaratie is afgekeurd of als het gedeclareerde geld maar deels wordt overgemaakt.
Dus, als je niets van me hoort is dat goed en komt het volledige bedrag vanzelf jouw kant op.
Subsidie
Ik ben ook verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag. Ten tijde van het schrijven van deze
verantwoording zijn de stukken voor de subsidieaanvraag klaar om beoordeeld te worden door de RvA
en kunnen deze op tijd naar GroenLinks die de subsidieaanvraag verder afrondt.
Begroting 2018
Een significant deel van wat ik tot nu toe heb ik gedaan is het maken van de begroting voor 2018.
Aangezien GroenLinks meer zetels heeft behaald en ook DWARS is gegroeid, krijgen we volgend jaar
flink meer subsidie. Het was mijn taak om een voorstel voor de verdeling te doen. Ik heb vooral de posten
vergroot waarvan de kosten in verband staan met het aantal leden. Dit betekent dat het extra geld
wordt geïnvesteerd in de leden, denk aan de posten activiteiten, scholing, afdelingen, ledendeclaraties
en congressen.
Pandbeheer
Ik ben pandbeheerder en spreek maandelijks met de facility-manager van GroenLinks. Het enige wat is
veranderd in het pandbeheer sinds mijn aanstelling, is de reservering van geld om volgend bestuursjaar
twee bestuursleden een BHV cursus te laten doen. Als pandbeheerder en penningmeester ben ik ook
verantwoordelijk voor een eventuele verhuizing. Ik heb onderzocht hoe de besluitvorming omtrent de
verhuizing de afgelopen keer is verlopen en naar aanleiding daarvan is voor de huidige eerste stap
gekozen, namelijk een onderzoek naar de voor- en nadelen van diverse opties.
Overig
Verder tracht ik voor de andere bestuursleden inzichtelijk te maken hoe het staat met hun ‘post’ en
probeer hen op andere manieren bij te staan. Ik neem ook met veel plezier plaats in de Congrescommissie
en de GAcie. Ik probeer zo goed mogelijk beschikbaar te zijn voor vragen van de penningmeesters van
afdelingen. Het is me helaas nog niet gelukt om naar mijn buddyafdeling Groningen te gaan, dit staat
wel op de planning. Maar mijn indruk is dat het heel goed loopt bij Groningen, er worden veel leuke
activiteiten georganiseerd.

LOTTE KARS, SCHOLING & ACTIVITEITEN
Wat fijn dat ik jullie tijdens dit congres in het echt kan zien, via Skype is toch heel anders. Ik heb pas
laat besloten mij te kandideren, daardoor waren de eerste weken een grote omschakeling en was het
soms nog even wennen. Maar door een goede samenwerking met de rest van het bestuur en een
voorganger die mij heel fijn heeft ingewerkt zijn de eerste maanden voorbijgevlogen en ben ik nog
steeds heel blij dat ik mij gekandideerd heb.
Scholing
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Na mijn bestuurswissel hebben de laatste bijeenkomsten van traject2018 plaatsgevonden. De
organisatie kan terugkijken op een ontzettend mooi scholingstraject! In samenwerking met deze
trajectgroep wordt er aankomend jaar gestart met een nieuw traject waarin DWARS’ers de
mogelijkheid krijgen om zich politiek en bestuurlijk te ontwikkelen.
Aan het begin van mijn bestuursjaar ben ik begonnen met het promoten van de DWARS Academy,
inmiddels zijn er aardig wat trainingen aangevraagd. In oktober zijn er nieuwe trainers bijgekomen,
deze trainers hebben een trainingsdag gehad waar ook de huidige trainers zijn bijgeschoold, ik kijk
ernaar uit om de Academy samen met hen verder te ontwikkelen. We gaan onder andere bezig met
het maken van een database van de bestaande trainingen en met het uitwerken van nieuwe trainingen.
Begin oktober is de politieke ontgroening van start gegaan, tijdens dit traject krijgen enthousiaste
DWARS’ers die net actief zijn of actief willen worden trainingen over politieke vaardigheden.
Daarnaast gaan we met deze groep naar de Tweede Kamer.
Verder ben ik verantwoordelijk voor de scholing tijdens het voorzittersoverleg, afdelingenweekend en
het politiek overleg, daarvoor werk ik samen met Anne en Nol. We proberen hierin de wensen van de
commissiepresidia en voorzitters van de afdelingen mee te nemen.
Het is belangrijk dat er binnen DWARS niet alleen aandacht is voor vaardigheidstrainingen maar dat
ook inhoudelijke kennis wordt overgedragen zodat interne discussie gestimuleerd kan worden. Samen
met de Scholingscommissie ben ik bezig met het opzetten van avonden waarin inhoudelijke scholing
centraal staat, en waar er ook ruimte is voor discussie. Hierin zal Nol als politiek secretaris zijn bijdrage
leveren.
Activiteiten
Afgelopen zomer heb ik samen met mijn voorganger, Tessel, het zomerkamp georganiseerd. Het was
een geslaagd kamp en een hele goede samenwerking! Aankomend jaar zullen mijn opvolger en ik hulp
krijgen van de Bijzondere Activiteitencommissie (BaCo) om zo de continuïteit te waarborgen en de
lasten van de organisatie te verlichten.
Dat is direct een goede brug naar de BaCo, de BaCo is afgelopen bestuursjaar opgericht voor
activiteiten waarin gezelligheid centraal staat. Inmiddels heeft de BaCo haar eerste activiteit
georganiseerd en daar kijk ik met veel plezier op terug, ik hoop jullie ook. De BaCo is een bron van
ideeën en het is dan ook heel erg leuk om met al deze plannen aan de slag te gaan.
Verder ben ik eindverantwoordelijk voor de DWARS X Borrels, hierin werk ik veel samen met Bas en
dat is heel erg fijn. Daarnaast werk ik samen met Nol als het gaat om het coördineren van activiteiten
van de inhoudelijke commissies.
Samenwerking met commissies
De verschillende organen met wie ik samenwerk zijn hierboven al benoemd. Ik vind de samenwerking
met de verschillende commissies en de Academy heel erg fijn verlopen. Wel blijft het aantal leden van
de Bijzondere Activiteitencommissie en de Scholingscommissie een aandachtspunt.
Buddyafdelingen
Helaas is het nog niet gelukt om langs te gaan bij mijn buddyafdelingen vanwege logistieke
problemen, dat vind ik erg jammer. Hopelijk lukt dat snel.

ANNE VAN GEMST, ORGANISATIE & LEDEN
Start en zomertour
Bij het schrijven van deze verantwoording ben ik vier maanden onderweg in mijn bestuursjaar. De start
was meteen intens, met de zomertour. Er moest nog veel geregeld worden en ik heb er veel tijd in
gestoken om dit op tijd voor elkaar te hebben. Dat is gelukt, en de zomertour is goed verlopen. In de
voor de hand liggende steden: Groningen, Nijmegen, Utrecht, Amsterdam en Wageningen hebben we
aanzienlijke aantallen namen op inschrijfkaarten of interesselijsten verzameld. Na de Zomertour heb
door middel van een enquête de afdelingen betrokken bij de evaluatie. Met de resultaten hiervan kan
ik de Zomertour van volgend jaar strategischer voorbereiden en een impuls geven aan de stands in
steden waar het voor DWARS nu nog niet storm loopt.
Afdelingen
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Ook ben ik afgelopen maanden bezig geweest met het invullen van de nieuwe verdeelde
verantwoordelijkheid voor de afdelingen, naar aanleiding van het herinvoeren van het buddysysteem.
Dit systeem werkt goed, en het geeft mij als bestuurslid Organisatie en Leden meer ruimte om over de
structurele rol van afdelingen, en dan met name de samenwerking tussen landelijk en de afdelingen, na
te denken. In dit kader wordt een afdelingenweekend georganiseerd, dat op dit moment al geheel
voorbereid is. Ook heb ik een eerste voorzittersoverleg georganiseerd, waar alle afdelingsvoorzitters
input konden geven. Dit is voor alle betrokkenen goed bevallen. Dit jaar zullen nog drie van deze
voorzittersoverleggen plaatsvinden.
Deze meer bruggen bouwende en lange termijninvulling van de rol van Organisatie en Leden t.o.v. de
afdelingen zorgt er ook voor dat ik samen met Lotte, als bestuurslid Scholing en Activiteiten, aandacht
geef aan hoe we onze afdelingen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen in de vorm van scholing en
training. Het afdelingenweekend zal veel trainingselementen bevatten ten behoeve hiervan.
Een laatste noot betreffende de afdelingen: de afdeling Limburg is in de maak. Op 15 december zal
deze officieel opgericht worden. Samen met Bas en de afdeling Brabant draag ik hier
verantwoordelijkheid voor. Van DWARS Brabant ben ik met opzet zelf de buddy zodat het contact
met hen hierover via de makkelijkste weg zou verlopen. Tevens ben ik buddy van DWARS RotterdamRijnmond. Ook bij deze afdeling zijn er mogelijkheden tot uitbereiding in de vorm van werkgroepen,
dus daarom ben ook hier ik de buddy. DWARS Brabant heb ik tijdens de Zomertour bezocht, de
agenda’s van DWARS Rotterdam-Rijnmond en mij hebben tot nu toe helaas tot gevolg gehad dat ik
niet langs kon gaan.
Inclusief DWARS
Inclusief DWARS is een van de belangrijkste onderdelen binnen mijn bestuurspost en ook hier heb ik
stappen gezet. Als bestuur hebben wij besloten te beginnen met het in contact komen en enthousiast
maken van jongeren die al maatschappelijk actief/ geïnteresseerd zijn, maar desondanks niet bij
DWARS komen of blijven. We zetten dus niet in op algemene lesprogramma voor MBO’s maar op
jongeren die bij culturele- of belangenverenigingen zitten, hierbij kan je denken aan het JOB,
verenigingen als Montium en TANS die zich stoelen op een bepaalde etnische achtergrond of affiniteit
en op de jongerenvakbonden. We zijn lid geworden van NJR, waar al deze organisaties
vertegenwoordigd zijn, en op deze manier zitten we in een gedeeld netwerk. Het plan is om met
voorstellen voor gezamenlijke activiteiten te komen, wanneer dit relevant is, om op die manier de
banden aan te halen of te versterken. Wanneer het lukt om deze jongeren te bereiken zijn we toe aan
de volgende stap: jongeren zowel enthousiast maken voor het maatschappelijk debat als voor DWARS.
Hoewel dit het plan is, ben ik nog niet tevreden over hoe ver we zijn met het contact leggen met deze
organisaties. Veel culturele verenigingen blijken niet actief te zijn binnen de NJR en ook zelf weinig te
organiseren. Het vinden van een ingang is daarom nog niet mogelijk gebleken. Daarom denk ik nu na
over een meer proactieve strategie waarbij het contact geheel door ons geïnitieerd wordt.
Twee andere belangrijke stappen die ik genomen heb, uiteraard met hulp van het bestuur, zijn het
toevoegen van een diversiteit-stimulerende zin aan de vacaturepagina’s van DWARS en het doen van
een nulmeting van het kader. Een kader waarin minderheden onvoldoende vertegenwoordigd zijn
nodigt niet uit om actief te worden binnen de gremia van DWARS als je tot een van deze minderheden
behoort. Ik heb tot nu toe in kaart gebracht hoe de man-vrouwverhouding en de witte mensen-mensen
van kleurverhouding binnen het kader van DWARS eruit ziet. Deze verhoudingen zijn scheef en om dit
te verbeteren is de voorgenoemde zin toegevoegd aan de vacaturepagina’s en heeft de ZoekCie het
op zich genomen om op diversiteit te letten bij het benaderen van mensen voor functies. De nulmeting
maakt dat we als bestuur kunnen monitoren of het beleid dat we erop voeren effect heeft.
Promotie
Een ander onderdeel van mijn post waar ik op ingezet heb de afgelopen maanden is het verbeteren
van de webshop, en dan met name achter de schermen. Voorraden zijn aangevuld, met producten van
een nieuwe, duurzame leverancier. Duurzame inkoop, niet alleen van kleding, maar van alle
promotiematerialen, is het plan vanaf nu.
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Algemeen bestuurslid
Tenslotte wil ik kort iets zeggen over het bestuurslid zijn in het algemeen. Het bevalt heel goed en ik
voel me prettig bij de sfeer in bestuur Van Weegberg. Ik probeer andere bestuursleden te
ondersteunen wanneer zij daar om vragen of bij zaken waar de verantwoordelijke baat heeft bij veel
input.

Verantwoording Hoofdredacteur
Overdwars
Lief DWARS,
Sinds mijn herverkiezing tot OverDWARS-hoofdredacteur op het zomercongres heeft ons
ledenblad stabiel gedraaid. We hebben alweer twee themaweken achter de rug: één over
reizen, en één over oorlog en vrede. Daarnaast zijn er gemiddeld twee artikelen per week
gepubliceerd, die geregeld goed worden gelezen (zie de lezersaantallen onderaan in de
statistiek).
Zoals beloofd tijdens mijn verkiezing ben ik gestaag bezig met het opzetten van een witboek
voor het initiëren, schrijven en publiceren van artikelen. Hiermee hoop ik het op termijn
makkelijker te maken voor (nieuwe) redacteurs om bij te dragen aan OverDWARS, en het
stokje in de zomer effectiever te kunnen overdragen aan mijn opvolger.
Verder kent OverDWARS een nieuwe rubriek mét een nieuwe uitingsvorm: onze podcast
Over DWARSe Zaken, waarin we maandelijks een onderwerp bediscussiëren met een
gastspreker. Ik vind het leerzaam en inspirerend om te zien hoe mijn redacteurs dergelijke
projecten op zich nemen, om zo een steeds diverser aanbod aan ons publiek te presenteren.
De hoeveelheid bijdragen van de redactie, van commissies en van externe redacteurs is
momenteel af en toe zo groot, dat het lastig blijkt het overzicht te behouden. Hoewel de
content hier dit keer niet onder heeft geleden, zal ik hier actief op moeten blijven letten.
Gelukkig heb ik een groep enthousiaste DWARS´ers in mijn redactie, die bereid zijn zich
flexibel en constructief op te stellen. Ik wil hen graag bedanken voor hun tomeloze inzet en
steun.
Rest mij nog jullie allemaal uit te nodigen om bij te dragen aan ons ledenblad. Deel jouw
mening, teken-/schrijf-/film-/komedietalent of geniale (idee voor een) artikel door ons te
contacteren via over@dwars.org, en word vereeuwigd in de OverDWARS-archieven!
Groetjes, Lynn

Verantwoording RAAD VAN ADVIES
Lief congres,
Het is niet lang geleden sinds het vorige congres, maar toch heeft de RvA een hoop kunnen doen in
de tijd tussen het zomer- en wintercongres.
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Uiteraard hebben wij iedere maand vergaderd. We bespreken actuele zaken aan de hand van de
notulen en ons contact met het bestuur en met verscheidene eigen initiatieven. De notulen van deze
vergadering worden na een week doorgestuurd naar het bestuur, die het later weer doorstuurt naar
de leden van DWARS. Om belangrijke adviezen snel aan het bestuur kenbaar te maken is er ook vaak
vlak na de RvA vergadering gebeld met de voorzitter of secretaris. Wij zijn blij met de recente
verbetering in het versturen van de bestuursnotulen van de secretaris.
In het begin van deze periode heeft de RvA zich vooral bezig gehouden met de verkiezing van de
penningmeester van het landelijk bestuur. De RvA vervangt het congres voor deze verkiezingen. Wij
hebben de kandidaten uitgenodigd en bij de verkiezing de adviezen van de kandidatencommissie
zwaar mee laten tellen. We hebben deze procedure vastgelegd zodat het in het vervolg nog soepeler
kan verlopen.
In september hebben we de tussentijdse koffiegesprekken gehouden. Met deze gesprekken krijgen
we een beter inzicht in de gang van zaken en de sfeer in het bestuur, en kunnen we wat pijnpunten
identificeren.
Het bestuur heeft een aantal keer direct gevraagd om adviezen van de RvA. Dit wordt uiteraard op
prijs gesteld, maar wij misten vaak wel een zekere terugkoppeling op deze adviezen. Het
belangrijkste advies ging over de beslissing om te verhuizen naar een nieuw pand nu we een
aanzienlijk hoger budget hebben. Wij hadden hier een ander idee over dan het bestuur, en hopen
dan ook dat hier op het congres een discussie over wordt gevoerd.
Een punt voor verbetering voor de RvA zit in het actieve vertegenwoordigen van leden. Zoals
voorheen worden leden geïnformeerd en uitgenodigd op Facebook over de vergadering. Het gebeurt
echter niet vaak dat leden langs komen of input leveren. Actief vragen naar input, zeker bij
belangrijke gremia als de afdelingen en commissies, lijkt ons dan ook iets waar de komende RvA op in
kan zetten.
Verder: Zoals aangegeven bij de vorige verantwoording zetten wij vraagtekens bij het feit dat de RvA
uit maar vijf leden bestaan. Wat ons betreft is dat te weinig om alles te kunnen doen en controleren
wat we graag zouden willen. Vandaar dienen wij een wijziging in op het Huishoudelijk Reglement om
de grootte van de RvA te vergroten van vijf leden tot minimaal vijf en maximaal zeven leden. De RvA
hoopt op de steun van het congres voor dit wijzigingsvoorstel.
De RvA dankt jullie allen voor de mooie tijd die het heeft gehad. Dit congres wordt een geheel
nieuwe RvA verkozen. Wij vertrouwen het congres in al hun wijsheid met het kiezen van onze
opvolgers, en wensen de komende RvA heel veel succes en wijsheid toe!
Groetjes,
Raad van Advies

Wijzigingsvoorstellen Statuten en
huishoudelijk reglement
WIJZIGINGSVOORSTELLEN HUISHOUDELIJK REGELEMENT
Wijzigingsvoorstel 1
Artikel 13.3
Indieners voorstel: Emile, Lisanne, Lynn, Robert en Olaf (Raad van Advies)
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Doel voorstel: Door het uitbreiden van de grootte van de RvA kan het meer projecten opzetten en
dieper ingaan op het beleid van het bestuur, de uitvoering hiervan en het controleren van de invulling
van congresuitspraken. Ook zorgt het voor een bredere spreiding binnen de vereniging.
Huidige tekst artikel: De Raad van Advies bestaat uit vijf leden. Deze vijf leden worden verkozen op
het wintercongres voor de periode van één jaar. Leden van de RvA hebben gedegen ervaring binnen
de vereniging.
Wijzigingen: De Raad van Advies bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Deze leden
worden verkozen op het wintercongres voor de periode van één jaar. Leden van de RvA hebben
gedegen ervaring binnen de vereniging.
Toelichting: Door het uitbreiden van de grootte van de RvA kan het meer projecten opzetten en dieper
ingaan op het beleid van het bestuur, de uitvoering hiervan en het controleren van de invulling van
congresuitspraken. Ook zorgt het voor een bredere spreiding binnen de vereniging. Groter dan zeven
moet het echter niet worden zodat het te overzien blijft, en het minimum is vijf zodat er geen grote
problemen komen wanneer het niet lukt om genoeg mensen met de vereiste ervaring te vinden.
Wijzigingsvoorstel 2
Artikel 27.1
Indieners: Bas Mekel, Marius Nijenhuis, Emma den Brok, Anna Heeres, Myrthe Vel Tromp
Huidige tekst: ‘Afdelingen, werkgroepen, projectgroepen en commissies kunnen voor hun activiteiten
financiële ondersteuning aanvragen bij het bestuur’
Toevoegen: ‘a. Mits hiervoor geen dierlijke producten zijn gebruikt.’
Toelichting: Een dier is een levend wezen met gevoelens. Het is onethisch om deze gevoelens te egeren
voor je eigen gemak of plezier en dierlijke producten zijn zeer schadelijk voor het milieu. DWARS moet
daar als organisatie geen geld in steken.
Wijzigingsvoorstel 3
Artikel 28.1
Indieners: Bas Mekel, Marius Nijenhuis, Emma den Brok, Anna Heeres, Myrthe Vel Tromp
Huidige tekst: 1. Alle leden van DWARS kunnen kleine onkosten achteraf bij DWARS declareren als
deze in verband staan met:
a. de reis naar en van een DWARS-activiteit, mits de kosten boven de 3 euro zijn en deze gemaakt zijn
voor een landelijke activiteit of activiteit van zijn/haar afdelingen;
b. overige kleine onkosten noodzakelijk voor een DWARS-activiteit
Toevoegen: c. Mits er geen gebruik is gemaakt van dierlijke producenten.
Toelichting: Zie toelichting wijzigingsvoorstel op 27.1
Wijzigingsvoorstel 4
Artikel 28.2d
Indieners: Bas Mekel, Marius Nijenhuis, Emma den Brok, Anna Heeres, Myrthe Vel Tromp
Huidige tekst: ‘Bestuursleden mogen onkosten van het eten voor de bestuursvergadering declareren,
mits er geen gebruik is gemaakt van vlees- en vishoudende producten.’
Wijziging: ‘Bestuursleden mogen onkosten van het eten voor de bestuursvergadering declareren, mits
er geen gebruik is gemaakt van dierlijke producten.’
Toelichting: Zie toelichting wijzigingsvoorstel op 27.1
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Wijzigingsvoorstellen Politiek
programma
WIJZIGINGSVOORSTELLEN POLITIEK PROGRAMMA
Hoofdstuk Rechten, Vrijheden en Democratie
Wijzigingsvoorstel 1
Pagina 5
Indieners: Lisanne van ’t Riet, Casey Disco, Commissie Integratie, Emancipatie en Diversiteit
Huidige Tekst: Ook schaft hij de genderregistratie af en krijgen homoseksuele (mee)vaders de
mogelijkheid om via een verkort traject juridisch ouderschap te verkrijgen.
Vervangen door: Ook schaft hij de geslachtsregistratie af en krijgen homoseksuele (mee)vaders de
mogelijkheid om via een verkort traject juridisch ouderschap te verkrijgen.
Toelichting: Geslachtsregistratie is de correcte term. In het politiek programma wordt inconsistent
gebruikt gemaakt van zowel de term genderregistratie als geslachtsregistratie. Wij zien dit graag
gewijzigd, aangezien het in dit geval gaat om de registratie van het fysieke geslacht van personen en
niet om hoe personen zich identificeren, waar het in het geval van gender om gaat.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 2
Pagina 5
Indiener: Wouter Ubbink
Huidige Tekst: Het correctief raadgevend referendum wordt in de huidige vorm afgeschaft. Nationale
referenda worden alleen mogelijk bij een:
o
Grondwetswijziging;
o
Internationaal verdrag waarbij Nederland beleidsbevoegdheden afdraagt.
Wanneer het aantal uitgebrachte stemmen voor het meerderheidsstandpunt tenminste 30 procent van
de kiesgerechtigden vormt, is de uitslag bindend.
Vervangen door: Het referendum wordt hervormd. Nationale referenda worden alleen mogelijk bij
een:
o
Grondwetswijziging;
o
Internationaal verdrag waarbij Nederland beleidsbevoegdheden afdraagt.
Wanneer het aantal uitgebrachte stemmen voor het meerderheidsstandpunt tenminste 30 procent van
de kiesgerechtigden vormt, is de uitslag bindend.
Toelichting: Het referendum zoals het nu bestaat is helaas verre van perfect. DWARS is echter een
democratische organisatie en vóór het bestaansrecht van de democratie. Het principieel uitbannen van
referenda (in welke vorm dan ook) past niet in dit plaatje. Het bestuur heeft de oproep voor een
referendum over de sleepwet recentelijk niet gesteund vanwege dit programmapunt. Hierdoor kon
DWARS zichzelf niet laten horen. Het zou beter zijn om referenda al dan niet te steunen op basis van
de inhoud. Door deze linguïstische (niet-inhoudelijke) aanpassing kunnen we onszelf weer een stem
geven!
N.B. Amendementen op dit wijzigingsvoorstel zijn van harte welkom, wanneer het congres het standpunt
over referenda ook inhoudelijk wil aanpassen.
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Advies bestuur: Ontraden. Het bestuur ziet in deze aanpassing wel degelijk een inhoudelijke wijziging.
Met het huidige standpunt is DWARS tegen het correctief raadgevend referendum. Het voorgestelde
standpunt zwakt dat af, waardoor het minder duidelijk is of we er nu voor of tegen zijn.
Hoofdstuk Onderwijs, Technologie, Media
Wijzigingsvoorstel 3
Pagina 9
Indieners: Daan Bos, Commissie Onderwijs
Huidige tekst: DWARS staat positief tegenover toetsen als middel om de voortgang van leerlingen te
meten. Toetsen kennen geen vooroordelen.
Vervangen door: DWARS staat positief tegenover toetsen als hulpmiddel voor de leraar om een
objectief schooladvies te vormen aan het einde van de basisschool. Toetsen kennen geen vooroordelen.
Toelichting: Het huidige standpunt is te vaag en impliceert dat DWARS voor een toetscultuur in het
primair onderwijs is. Daarnaast is nog maar de vraag hoe onbevooroordeeld toetsen echt zijn. Daarom
het standpunt hervormen naar een standpunt dat vooral ingaat op een (zoveel mogelijk) objectief
schooladvies aan het einde van de basisschool.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 4
Pagina 9
Indieners: Daan Bos, Commissie Onderwijs
Toevoegen: Er wordt meer aandacht besteed aan de herwaardering van de leraar. Lerarensalarissen
omhoog en de sociale status van de leraar naar een niveau waaruit blijkt welke belangrijke rol zij in
de samenleving spelen. Hiermee wordt het leraarsvak ook aantrekkelijker, dit moet leiden tot krimp in
het lerarentekort.
Toelichting: Het leraarsvak is momenteel ongewenst impopulair en daarnaast een vak waarin het
salaris laag en de werkdruk hoog is. Leraren zijn enorm belangrijk voor de stabiliteit van de
samenleving en behoren daarom op toepasselijke wijze gewaardeerd te worden.
Advies bestuur: Overnemen. Wel zouden we graag een concrete invulling zien van het verbeteren van
de sociale status van de leraar.
Wijzigingsvoorstel 5
Pagina 9
Indieners: Daan Bos, Commissie Onderwijs
Toevoegen: Er wordt meer aandacht besteed aan persoonsvorming en maatschappelijke vorming in het
primair en voortgezet onderwijs.
Toelichting: Persoonsvorming en maatschappelijke vorming gelden als belangrijke componenten van
modern onderwijs. Het is belangrijk dat het onderwijs aandacht besteed aan de persoonlijke
ontwikkeling en ontplooiing en aan de plaats van het individu in de samenleving.
Advies bestuur: Overnemen. Onderwijs in persoons- en maatschappelijke vorming dragen bij aan een
betere voorbereiding op het volwassen leven in de maatschappij, en ook aan de persoonlijke
ontwikkeling van de leerlingen.
Wijzigingsvoorstel 6
Pagina 10
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Indieners: Daan Bos, Commissie Onderwijs
Huidige tekst: DWARS is voor een BSA van 45 studiepunten in het eerste jaar. Hiermee wordt
voorkomen dat studenten jarenlang aanrommelen voordat ze beseffen dat ze de verkeerde studie
volgen. Scholen begeleiden studenten beter om studie-uitval en studievertraging te voorkomen.
Vervangen door: DWARS is voor een bindend studieadvies (BSA) in het eerste jaar. Hiermee wordt
voorkomen dat studenten jarenlang aanrommelen voordat ze beseffen dat ze de verkeerde studie
volgen. Hierbij zorgen scholen wel voor adequate persoonlijke begeleiding en wordt bij het bepalen
van de BSA rekening gehouden met eventuele onvoorzienigheden die in het eerste jaar zijn
opgetreden. Daarnaast komt er een maximum op het minimale aantal studiepunten voor een positief
BSA, om te voorkomen dat een student met potentie door omstandigheden het eerste jaar niet haalt.
Toelichting: Een BSA van 45 studiepunten in het eerste jaar is te hoog. Studenten met 10 cursussen in
het eerste jaar moeten bij 45 punten 8 vakken halen, omdat ze met 7 vakken (=42 punten) nog onder
de BSA-norm zitten. Het is belangrijk dat studenten worden gestimuleerd een goede start aan hun
studie te maken en in het eerste jaar ook voor henzelf kunnen bepalen of het de studie is die bij hen
past (niet te zwaar, goede keuze enz). Studenten met potentie die meer tijd nodig hebben, mogen
echter niet belemmerd worden door een te hoog BSA, zoals in enkele instellingen waar een BSA van de
volledige 60 punten geldt.
Advies bestuur: Overnemen, mits de tekst wordt ingekort en er een concreet maximum wordt
genoemd. We stellen voor om de tekst aan te passen naar: 'DWARS is voor een bindend studieadvies
(BSA) van maximaal 40 punten in het eerste jaar. Hiermee wordt voorkomen dat studenten jarenlang
aanrommelen voordat ze beseffen dat ze de verkeerde studie volgen. Hierbij zorgen scholen wel voor
adequate persoonlijke begeleiding en wordt bij het bepalen van de BSA rekening gehouden met
eventuele onvoorzienigheden die in het eerste jaar zijn opgetreden.’
Wijzigingsvoorstel 7
Pagina 10
Indieners: Daan Bos, Commissie Onderwijs
Huidige tekst: Voor de tweede master betalen studenten hetzelfde als voor de eerste master. Het
hoge collegegeld maakt het voor veel mensen onmogelijk een tweede master te volgen.
Vervangen door: Voor de tweede master betalen studenten hetzelfde als voor de eerste master (dat
wil zeggen: wettelijk collegegeld). Het hogere instellingstarief maakt het voor veel mensen onmogelijk
een tweede master te volgen.
Toelichting: voornamelijk een wijziging in de formulering, waardoor het standpunt helderder is.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 8
Pagina 10
Indieners: Daan Bos, Commissie Onderwijs
Toevoegen: Psychische hulpverlening in het mbo, hbo en wo wordt toegankelijker, om het aantal
psychische klachten (bijvoorbeeld burn-out, depressie, of (voor)tekenen daarvan) terug te dringen.
Hierbij gaat het om behandeling van aanwezige klachten en preventie ervan.
Toelichting: Psychische klachten zijn een groeiend probleem onder studenten. Onderdeel van het
probleem is het ‘taboe’ dat er ligt hulp te zoeken als je minder lekker in je vel zit. Door de psychische
hulpverlening in het vervolgonderwijs toegankelijker te maken, moet de drempel minder hoog worden
en moet het normaler worden hulp te zoeken.
Advies bestuur: Overnemen.
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Wijzigingsvoorstel 9
Pagina 10
Indieners: Daan Bos, Commissie Onderwijs
Toevoegen: In het mbo moeten opleidingen via een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) gestimuleerd
worden, als volwaardig alternatief op de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL). Dit om voortijdige
uitval door demotivatie om in de schoolbanken te zitten te beperken; zij worden beter gefaciliteerd als
ze werkend leren.
Toelichting: In het mbo kan een student kiezen voor een BOL of een BBL. De BBL is een gunstige
leerweg voor een student die klaar is met het traditionele klas-onderwijs, omdat hij/zij een groot deel
van de week aan de slag kan in een leer- en werkomgeving waar hij/zij later ook terecht komt.
Hiermee blijft het aantrekkelijker om door te leren en wordt voortijdige uitval beperkt. Er worden
alleen steeds minder BBL’s aangeboden, doordat het voor scholen geen aantrekkelijke leerweg is,
vanwege een perverse prikkel op de BOL’s (minder inkomsten per BBL-student) en minder controle op
de studenten.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 10
Pagina 10
Indieners: Daan Bos, Commissie Onderwijs
Toevoegen: Ook mbo’ers die een leerbaan hebben (BBL’ers), hebben recht op een
studentenreisproduct voor het openbaar vervoer.
Toelichting: Momenteel hebben alleen BOL’ers recht op een studentenreisproduct. BBL’ers zijn net zo
goed studenten en daarnaast wordt op deze manier een groenere vervoersmethode dan de auto
gestimuleerd voor de BBL’er.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 11
Pagina 10
Indieners: Daan Bos, Commissie Onderwijs
Toevoegen: Mbo’ers die een leerwerkplek (BBL) hebben, verdienen een fatsoenlijk loon om van rond te
komen, in de vorm van een wettelijke minimumvergoeding.
Toelichting: Om de BBL’s onder studenten populairder te maken is het goed als de leerwerkende
student fatsoenlijk salaris krijgt. Daarbij krijgt hij/zij ook het loon dat hij/zij verdient voor het werk.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 12
Pagina 10
Indieners: Emma den Brok, Commissie Privacy & Technologie
Huidige tekst: Nederland pleit voor wereldwijde kaders voor kunstmatige intelligentie. Hierbij moet
bepaald worden welke ethische beslissingen in bijvoorbeeld de medische, gerechtelijke en militaire
wereld, kunstmatige intelligentie mag maken en waar de verantwoordelijkheid dan ligt.
Vervangen door: Er moeten wereldwijde kaders komen voor kunstmatig intelligente systemen die
autonome beslissingen kunnen nemen over mensen (dit betreft voertuigen en wapens, maar ook
bijvoorbeeld kredietbeoordelingen). Een autonoom systeem moet altijd het beschermen van
mensenlevens als prioriteit stellen, er moet duidelijk zijn welke persoon of personen verantwoordelijk
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zijn, en het systeem moet transparant zijn, zodat de door het systeem gemaakte keuzes kunnen worden
uitgelegd.
Advies bestuur: Overnemen. De nieuwe tekst maakt het punt concreter en beter begrijpelijk voor
leken.
Wijzigingsvoorstel 13
Pagina 11
Indieners: DWARS Amsterdam
Toevoegen: Er zou een beurs of tegemoetkoming moeten bestaan voor jonge topsporters die sporten
voor het Nederlands nationale team, maar niet professioneel zijn, om hen te ondersteunen in hun
ontwikkeling. Op deze manier zijn de kosten niet volledig voor de ouders en zijn de kansen voor
kinderen die op topniveau willen sporten gelijker. Dit zou ook beschikbaar moeten zijn voor andere
soorten ‘topsport’, zoals topmuzikanten.
Advies bestuur: Ontraden. Hoewel het een sympathiek punt is, lijkt het ons niet passen in het politiek
programma. Het gaat namelijk in op een erg specifieke situatie. Om het politiek programma gericht te
houden op de hoofdlijnen van waar wij als DWARS naartoe willen, en om te voorkomen dat het een
nog langer document wordt, ontraden we deze wijziging.
Hoofdstuk Leefomgeving
Wijzigingsvoorstel 14
Pagina 18
Indieners: Misha van Schendel, Wouter Ubbink, Commissie M&V
Toevoegen: Wanneer palmolie is gebruikt als ingrediënt van levensmiddelen anders dan voedsel, moet
dit ook duidelijk op de verpakking vermeld worden. Het gebruik van palmolie bij de productie van
biobrandstof wordt verboden.
Toelichting: De mondiale gevolgen van de enorme vraag naar palmolie zijn desastreus. Palmolie zorgt
voor ontbossing op gigantische schaal. De consument moet in staat kunnen zijn dit controversiële product
te herkennen op de verpakking van alle levensmiddelen (tot nu toe alleen voedselproducten).
Biobrandstof klink als een groen alternatief voor benzine of diesel. Als palmolie wordt gebruikt worden
hier echter vaak vele hectares aan bos voor verbrand. Biobrandstof zorgt voor 50% van de vraag
naar palmolie.
Advies bestuur: Overnemen. De gevolgen van de palmolieproductie zijn dermate groot dat het ons
verstandig lijkt het als een apart punt op te nemen in het politiek programma. De voorgestelde
maatregelen lijken ons een goede balans van verbieden wat de grootste impact heeft, en het
informeren van consumenten over hun directe gebruik van palmolie.
Wijzigingsvoorstel 15
Pagina 18
Indieners: Emma den Brok, Commissie Milieu & Voedsel
Huidige tekst: DWARS is niet tegen vlees als voedselproduct. Wel wordt er op dit moment overmatig
veel vlees gegeten. De maatschappelijke relevantie van minder vlees eten is dusdanig groot dat de
overheid burgers actief aan mag sporen tot het eten van minder dierlijke producten.
Vervangen door: Op dit moment worden er overmatig veel dierlijke producten gegeten. De
maatschappelijke relevantie van het eten van minder dierlijke producten is dusdanig groot dat de
overheid burgers actief aan mag sporen tot het eten van minder dierlijke producten.
Toelichting: We willen het woord vlees vervangen door dierlijke producten. Ook andere dierlijke
producten hebben een grote impact op de maatschappij.
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Advies bestuur: Overnemen. Wel raden we aan om de eerste zin te schrappen. Daarin staat namelijk
min of meer hetzelfde als in de tweede zin van de nieuwe tekst.
Wijzigingsvoorstel 16
Pagina 18
Indiener: Emma den Brok, Commissie Milieu & Voedsel
Huidige tekst: De BTW voor vleesproducten gaat van 6% naar 21%. Vlees is een luxeproduct wat
weergegeven moet worden in de belastingwetgeving.
Vervangen door: Er komt een hoger btw-tarief op dierlijke producten om de werkelijke kosten voor
milieu en dier weer te geven.
Toelichting: We willen het woord vlees vervangen door dierlijke producten. Ook andere dierlijke
producten hebben een grote impact op de maatschappij.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 17
Pagina 18
Indiener: Emma den Brok, Commissie Milieu & Voedsel
Huidige tekst: Om de overmatige vleesconsumptie terug te dringen wordt er geen vlees meer
geserveerd in overheidsgebouwen, scholen en universiteiten.
Vervangen door: Om de overmatige consumptie van dierlijke producten terug te dringen worden er
geen dierlijke producten meer geserveerd in overheidsgebouwen, scholen en universiteiten.
Toelichting: We willen het woord vlees vervangen door dierlijke producten. Ook andere dierlijke
producten hebben een grote impact op de maatschappij.
Advies bestuur: Ontraden. Een verbod op het serveren van dierlijke producten in deze gebouwen
heeft te verstrekkende gevolgen. Zo levert dit problemen op voor mensen met lastige
voedselallergieën, die hierdoor mogelijk niet meer op hun werk of hun school eten kunnen kopen.
Wijzigingsvoorstel 18
Pagina 18
Indiener: Emma den Brok, Commissie Milieu & Voedsel
Huidige tekst: Bij landbouwbedrijven van 1,5 hectare of groter wil DWARS dat er meer ruimte aan
dieren wordt geboden en er extra aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inpassing. Er
moeten hogere duurzaamheidseisen worden gesteld aan megastallen. DWARS is tegen megastallen,
tenzij er aan deze aanvullende voorwaarden wordt voldaan.
Vervangen door: DWARS is tegen megastallen, omdat deze productiegeile bedrijven niet passen
binnen het ideaal om de consumptie van dierlijke producten te verminderen. Daarnaast bemoeilijken
deze grote bedrijven de positie van kleine boeren, en zijn de gevolgen van stalbranden in deze
bedrijven onaanvaardbaar groot.
Toelichting: De 1,5 hectare lijkt een vage grens.
Advies bestuur: Overnemen, mits het woord ‘productiegeile’ wordt vervangen door een professioneler
woord.
Wijzigingsvoorstel 19
Pagina 18
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Indiener: Wouter Ubbink, Commissie Milieu & Voedsel
Toevoegen: De eisen voor dierenwelzijn worden strenger. De minimumeisen voor het houden van
kippen worden gelijk aan die voor het keurmerk ‘Beter Leven 1 ster’. Voor de verkoop kip of van
producten waarin kip is verwerkt geldt hetzelfde. Voedingsmiddelen mogen geen ei meer bevatten
afkomstig van legbatterijen.
Toelichting: Veel levensmiddelen bevatten eieren uit legbatterijen. Legbatterijen hebben slechte
gevolgen voor dier en milieu. Veel bedrijven verkopen nog steeds vlees van plofkippen. Plofkippen
ervaren vaak grote gezondheidsgebreken en pijn.
Advies bestuur: Overnemen. In het huidige politiek programma staan punten over dierenwelzijn die
ingaan op de slacht en het leven van kweekvis. Er staat echter, naast het punt over megastallen, niets
over het leven van dieren in de bio-industrie. Met dit punt nemen we duidelijk stelling op dit gebied, en
kunnen we beter strijd voeren voor het verbeteren van het dierenwelzijn in de veeteelt.
Wijzigingsvoorstel 20
Pagina 18
Indiener: Wouter Ubbink, Commissie Milieu & Voedsel
Toevoegen: Er komt een weidegang voor koeien en ook varkens moeten elke dag naar buiten kunnen.
Dit recht op daglicht geldt ten minste 26 weken per jaar.
Toelichting: Veel varkens en koeien in Nederland zien zelden of nooit het daglicht. Dit is onnatuurlijk:
varkens en koeien moeten ten minste eens in de zoveel tijd de ruimte krijgen om vrij te bewegen en
natuurlijk gedrag te kunnen vertonen.
Advies bestuur: Overnemen, mits er tekstueel duidelijker wordt gemaakt dat koeien en varkens alleen
tijdens die 26 weken elke dag naar buiten moeten kunnen. Nu lijkt de tekst zichzelf namelijk tegen te
spreken.
Wijzigingsvoorstel 21
Pagina 19
Indiener: Wouter Ubbink
Toevoegen: Bij de bouw van nieuwe woningen worden geen nieuwe gasleidingen aangelegd. Per wijk
wordt tenminste 15% van alle nieuwbouw 100% energieneutraal.
Toelichting: Met de huidige technologieën voor warmteopwekking en koken is gas een overbodige
luxe geworden. Door woningen nu al niet meer van gas te voorzien wordt de transitie naar een groene
economie versneld en vergemakkelijkt. Een deel van nieuwbouw energieneutraal maken is goed voor
het klimaat en bevordert de innovatiesnelheid. Door dit in elke wijk te doen wordt de mogelijkheid tot
een groene levensstijl echt zichtbaar.
Advies bestuur: Overnemen. Wel vragen we ons af of 15% van de nieuwbouw energieneutraal
maken ambitieus genoeg is.
Wijzigingsvoorstel 22
Pagina 20
Indiener: Wouter Ubbink, Commissie Milieu & Voedsel
Huidige tekst: Kerosine voor vliegtuigen wordt voortaan belast met accijnzen en btw, net als alle
andere fossiele brandstoffen. Dit wordt Europees geregeld.
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Vervangen door: Kerosine voor vliegtuigen wordt voortaan belast met accijnzen en btw, net als alle
andere fossiele brandstoffen. Dit wordt Europees geregeld. Subsidie voor de luchtvaartindustrie wordt
omgezet in subsidie voor internationaal treinverkeer.
Toelichting: De luchtvaartsector ontvangt miljarden aan subsidies en belastingvoordelen, wat zorgt
voor oneerlijk lage ticketprijzen vergeleken met bijvoorbeeld treinverkeer. Treinverkeer zou juist
gestimuleerd moeten worden, vanwege de lagere impact op klimaat en leefomgeving.
Advies bestuur: Overnemen. Het is belangrijk om niet alleen vliegen te ontmoedigen, maar ook
alternatieven als de trein goedkoper te maken. Deze maatregel kost geen extra geld, maar verlaagt
de maatschappelijke kosten van reizen wel enorm.
Wijzigingsvoorstel 23
Pagina 20
Indiener: Wouter Ubbink, Commissie Milieu & Voedsel
Toevoegen: Luchtvaartmaatschappijen worden verplicht reizigers de optie te bieden klimaatneutraal te
reizen d.m.v. CO2-compensatie.
Toelichting: Vele mensen weten niet eens dat vliegreizen kunnen worden gecompenseerd, terwijl dit
vaak best wel goedkoop is. Door reizigers deze optie te bieden worden mensen gestimuleerd de
groene keuze te maken.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 24
Pagina 20
Indiener: Wouter Ubbink, Commissie Milieu & Voedsel
Toevoegen: Om de vraag naar vliegreizen te verminderen, komt er een verbod op reclames voor
vliegreizen.
Toelichting: Vliegen kost superveel CO2. Hiervoor reclame maken zou niet moeten mogen, net zo min
als voor bijvoorbeeld sigaretten. Door reclames te verbieden zorg je dat de vraag afneemt, zonder
dat je mensen inperkt in hun mogelijkheden de wereld te ontdekken.
Advies bestuur: Geen advies. Het bestuur laat deze beslissing aan het congres.
Hoofdstuk Buitenlands Beleid, Asiel en Migratie
Wijzigingsvoorstel 25
Pagina 29
Indieners: Emma den Brok, Commissie Privacy & Technologie
Huidige Tekst: De ontwikkeling, productie en inzet van zogenaamde killer robots, wapens die
zelfstandig dodelijk geweld kunnen toepassen, wordt verboden.
Vervangen door: Nederland pleit voor een wereldwijd verbod op de ontwikkeling, handel, productie
en inzet van zogenaamde killer robots, d.w.z. wapens die zelfstandig dodelijk geweld kunnen
toepassen.
Advies bestuur: Overnemen. Het lijkt ons een goed idee om het verbod op killer robots uit te breiden
naar buitenlands beleid.
Wijzigingsvoorstel 26
Pagina 30
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Indieners: Luuk Voncken, Commissie Internationaal
Huidige tekst: De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties behoort een afspiegeling van de
verhoudingen in de wereld te zijn, daarom treden Japan, Zuid-Afrika, Brazilië en India toe als
permanente leden.
Vervangen door: De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties behoort een afspiegeling van de
verhoudingen in de wereld te zijn, daarom treden Japan, Zuid-Afrika, Brazilië en India toe als
permanente leden zonder vetorecht.
Advies bestuur: Ontraden. Dit voorstel leidt tot een tweederangs lidmaatschap voor de nieuwe
permanente leden. Daarmee is de veiligheidsraad geen betere afspiegeling van de verhoudingen in
de wereld en worden nieuwe wereldmachten benadeeld ten opzichte van de bestaande. We
begrijpen de weerstand tegen veel permanente leden met vetorecht, maar dit lijkt ons niet de manier
om dat op te lossen.
Wijzigingsvoorstel 27
Pagina 30
Indieners: Luuk Voncken, Commissie Internationaal
Toevoegen: Het vetorecht wat de huidige permanente leden van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties, oftewel China, Rusland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Frankrijk nu
bezitten blijft in stand, maar vervalt in geval van genocide.
Toelichting: Wat wel en niet onder genocide valt zal in deze situatie vastgesteld worden door het
internationaal gerechtshof- of strafhoven, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek vanuit de VN. De
gerechtelijke definitie van genocide wordt hier aangehouden, dat wil zeggen:
‘Een van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische,
godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als
zodanig te vernietigen: het doden van leden van de groep; het toebrengen van ernstig lichamelijk of
geestelijk letsel aan leden van de groep; het opzettelijk aan de groep opleggen van
levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging; het
nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen en het gewelddadig
overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep.’
In het regeerakkoord staat:
‘Leidend bij de erkenning van genocides zijn voor de Nederlandse regering uitspraken van
internationale gerechts- of strafhoven, eenduidige conclusies volgend uit wetenschappelijk onderzoek
en vaststellingen door de VN. Nederland handelt overeenkomstig de verplichtingen die voortvloeien uit
het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide. In de VN-Veiligheidsraad zet
Nederland zich actief in voor de bestrijding van ISIS en de berechting van ISIS-strijders.’
Advies bestuur: Ontraden. De definitie van genocide is in de praktijk lastig te toetsen. Het is namelijk
erg lastig om te bepalen of iemand of een groep mensen ‘de bedoeling’ heeft om een andere groep
te vernietigen. Wel lijkt het ons belangrijk om ons standpunt over het vetorecht te heroverwegen. Dit
omdat het de slagkracht van de VN Veiligheidsraad vermindert. Tot slot betreuren we dat de indiener
het regeerakkoord gebruikt als bron.

Gedragscode
Het bestuur heeft een gedragscode geschreven, deze kun je vinden in bijlage 1. Met deze
gedragscode willen we expliciet maken hoe we met elkaar omgaan binnen de vereniging om zo een
veilige omgeving voor iedereen te waarborgen.
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voorstel tot onderzoek naar
huisvesting
Voor de huidige huisvesting is gekozen in een tijd waarin de begroting krap was en het ledenbestand
kleiner dan nu. DWARS groeit, daardoor groeit de begroting ook. Het bestuur wil onderzoek doen
naar de wenselijkheid van een verhuizing door de voor- en nadelen van een verhuizing te verkennen.
Op het Zomercongres 2018 zal het bestuur verslag en advies uitbrengen. Vervolgens beslist het
congres.
Voorstel
Het congres geeft het bestuur mandaat om onderzoek te doen naar de wenselijkheid van nieuwe
huisvesting. Tijdens het Zomercongres 2018 brengt het bestuur verslag uit. Het congres beslist tijdens
het zomercongres of DWARS op zoek moet gaan naar nieuwe huisvesting.
Het is een grote beslissing en daarom is het gepast als het congres over een verhuizing besluit. Om het
congres in staat te stellen een geïnformeerd besluit te nemen,
wil het bestuur onderzoek doen naar de wenselijkheid van een verhuizing door de voor- en nadelen te
exploreren. Op het zomercongres zal het bestuur verslag hiervan uitbrengen, daarbij adviserend over
een verhuizing. Het congres beslist vervolgens of DWARS op zoek gaat naar nieuwe huisvesting.

Beleidsplan
Het bestuur heeft voor 2018 een beleidsplan geschreven. In dit plan staan zaken waarop DWARS zich
het komende jaar wil richten. Het beleidsplan vind je in bijlage 2.

Begroting
UITGAVEN
2017 (nieuw)

2018

Post

Budget

Budget

Kantoormedewerker

9000

9000

Declaraties bestuur

7500

8000

Accountant/administratie

1500

1500

Verzekeringen

500

500

Kosten bank

200

200

Huur pand

10000

10000
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Kantoormaterialen

1000

1500

Website en e-mail

1200

1800

Telefoon

600

600

Porto

1000

2500

Abonnementen/lidmaatschappen

0

250

Grafische Vormgeving

2000

2000

BHV

-

800

Symposium

2000

3000

Zomercongres

5000

14600

Wintercongres

6000

14600

Gemeenteraadsverkiezingen

-

5000

Afschrijving Lustrum

1000

2000

Afschrijving TK campagne

1250

3000

Afschrijving verhuizing

-

10000

Lidmaatschap FYEG

725

1015

Declaraties leden

4500

8000

Scholing

-

11200

Activiteiten

9000

9000
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Huur stands

2000

4000

Internationalisering

4500

9000

Onvoorzien

1625

1635

Afdelingsbudget

7500

18500

OverDWARS

1000

1500

Commissies

1500

6000

Promotie

-

10000

Projecten

14000

14000

Totaal

Totaal

101100

184700

Post

2017 (nieuw)

2018

Subsidie Binnenlandse Zaken

59100

134700

Projectgelden

14000

14000

Contributie en Donaties

27000

35000

Donateurs

0

0

Overig

1000

1000

Reserve

0

0

INKOMSTEN
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Totaal

Totaal

101100

184700

PRJOCTGELDEN
Campagne Internationaal

4000

Groene acties

2500

Sociale acties

2500

PJO Parlement

1000

Training bestuur

2000

Investeren in faciliteiten bestuurskamer

2000

Totaal

14000

TOELICHTING BEGROTING 2018
Dankzij de groei in zetels van GroenLinks en onze eigen ledengroei, is onze begroting een stuk groter
geworden.
Een aantal posten is onveranderd gebleven, dan wel nauwelijks opgehoogd, ten opzichte van de
begroting van 2017. Dit zijn posten die dit jaar niet hoger zijn uitgevallen dan begroot was, en
waarvan het ook onwaarschijnlijk is dat door ledengroei de kosten veel hoger gaan uitvallen.
Een aantal posten is (flink) opgehoogd. Dit zijn vooral posten die in verband staan met ledengroei of
die ten goede komen aan de leden (zoals activiteiten, scholing, ledendeclaraties, congressen,
afdelingsbudget, commissies). Op deze manier wordt het extra geld in de leden geïnvesteerd.
Internationalisering is opgehoogd vanwege de organisatie van de GA van de FYEG.
Een aantal posten is nieuw ten opzichte van vorig jaar. Er is geld gereserveerd voor een mogelijke
verhuizing, voor twee bhv cursussen en de gemeenteraadsverkiezingen. Scholing en activiteiten waren
voorheen samen één post. Deze zijn uit elkaar gehaald omdat zo de uitgaven per post inzichtelijker te
maken (ook aangezien beide posten sterk gegroeid zijn). Geld voor promotie kwam voorheen uit de
projectgelden. Promotie is moeilijk te verkopen als project en promotiemateriaal kost ook meer geld
dan er in de projectgelden voor begroot kan worden. Daarom is er een aparte post voor gemaakt.
Abonnementen/lidmaatschappen was voorheen nul, komend jaar gaat 250 euro naar een
lidmaatschap van de NJR.
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Congresstukken

Wintercongres 2017
Den haag

ZONDAG
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Verantwoording zoekcommissie
Lief Congres,
In juni zijn wij als nieuwe Zoekcommissie aangetreden en we vielen direct met onze neus in de boter.
Twee bestuursposten waren vacant. We hebben acht leden voor de post van Campagne &
Communicatie en tien leden voor de post van Penningmeester gevraagd. Een deel van hen was ook
voor het congres al benaderd, een deel benaderden we voor het eerst. De vele telefoontjes, mails en
kopjes koffie hebben geleid tot een wisselend succes: alleen de post van penningmeester is vervuld.
We willen graag Aafke feliciteren met haar benoeming en de andere kandidaten danken voor hun
enthousiasme. Voor het wintercongres is besloten dat het bestuur de vacature van Campagne &
Communicatie zou promoten en wij minder leden gingen benaderen. De vorige Zoekcommissie en wij
hadden namelijk al dusdanig veel leden benaderd, dat wij nauwelijks ideeën meer over hadden. De
post van Campagne & Communicatie is vooralsnog vacant. Schroom je niet om bij interesse ons te
contacteren!
De Zoekcommissie is sinds het zomercongres veranderd in vorm en omvang. We zoeken nu ook voor de
commissiepresidia. Daartoe hebben we ook meer mensen in de commissie. Dit gaat de goede kant op,
maar onze aanpak en communicatie met het bestuur zijn nog in ontwikkeling. De verdere communicatie
met het bestuur en de Kandidatencommissie verloopt goed. Na meermaals leden te hebben benaderd
voor de Promotiecommissie en de Klimaatactiecommissie, hebben we het bestuur gevraagd om over de
toekomst na te denken van deze commissies. Dit heeft geleid tot hun opheffing.
Er hebben voldoende mensen gesolliciteerd voor de Raad van Advies. Hier was een verlenging van de
sollicitatiedeadline nodig om tot voldoende kandidaten te komen. Wij hebben voor de Raad van
Advies dertien mensen benaderd die ruime ervaring hebben binnen DWARS en op verschillende
plekken actief zijn (geweest). Ook komt de voordracht van de Kascommissie van onze hand. Deze
kandidaten hebben allen ervaring met financiën en zijn goed bekend met de vereniging. Wij willen hen
die worden verkozen veel plezier en succes wensen het komende jaar.
We hebben een lange discussie gevoerd over diversiteit. Het is een probleem dat wij niet op kunnen
lossen, maar wat we wel kunnen is in de gaten houden wie wij benaderen. Daarom zijn wij begonnen
met het monitoren van de diversiteit in wie we vragen. Dit is wel gebaseerd op aannames. Zowel voor
de commissies, als voor het bestuur en de Raad van Advies hebben we meer vrouwen dan mannen
gevraagd. We zien namelijk nog steeds dat er meer functies worden vervuld door mannen dan door
vrouwen. Het aantal mensen van kleur is – ook in wie we vragen – nog steeds miniem.
Wil jij actief worden of ben je al actief, maar heb je nog niet helemaal je plek gevonden of denk je na
over een (bestuurs)functie? Je kan ons altijd benaderen. Met veel enthousiasme hebben we het
afgelopen halfjaar ons ingezet om leden hun plek te helpen vinden binnen DWARS en we zien ernaar
uit om dit het komende half jaar door te zetten.
Liefs,
De Zoekcommissie 2017-2018
Joost, Tim, Sonja, Bas, Rosanne, Nol, Iris
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Verantwoording
kandidatencommissie
Het afgelopen halfjaar heeft de kandidatencommissie twee taken gehad. De eerste was kandidaten
beoordelen voor de tot dan toe lege bestuursfuncties en de tweede was het beoordelen van
kandidaten voor de Raad van Advies. Deze twee taken staan hieronder verder verantwoord. Voor
beide sollicitaties heeft de kandidatencommissie in grote lijnen dezelfde procedure gebruikt. Deze
bestond uit het vragen om een sollicitatiebrief, een cv en twee referenten. Daarna is met elke
kandidaat een gesprek gevoerd met een gedeelte van de commissie. Op basis daarvan is besloten of
de kandidatencommissie een goed beeld had. Wanneer de kandidatencommissie dat nodig achtte
heeft de commissie een tweede gesprek gevoerd en/of referenten gebeld. Op basis daarvan is het
advies opgesteld en aan de kandidaten voorgelegd. De kandidaten kregen daarna de tijd om te
bedenken of zij hun kandidatuur voortzetten, en om een voorstelstukje te schrijven.
Penningmeester en Campagne & Communicatie
Na het congres heeft de kandidatencommissie gelijk de vacature voor de twee nog vrije bestuursposten
opengezet. Er meldden zich op dat moment vier kandidaten, waarvan één zich terugtrok voor het
gesprek. Deze ronde resulteerde in drie kandidaten voor penningmeester. Deze drie kandidaten zijn
doorgeleid naar de Raad van Advies. De Raad van Advies heeft uit deze kandidaten Aafke verkozen
tot interim penningmeester.

De vacature voor Campagne & Communicatie hebben wij eerst een keer verlengd en in samenspraak
met het bestuur open laten staan voor het moment dat iemand zich meldde. Er hebben zich in totaal
vier mensen voor deze post gemeld, waarvan één voor de eerste deadline en drie ergens het
afgelopen half jaar daarna. Eén van deze kandidaten trok zich terug voor het gesprek. Met één van
de drie resterende kandidaten is een tweede gesprek gevoerd. Twee kandidaten hebben zich
teruggetrokken na het advies, en één kandidaat zal zich op dit congres presenteren. Door het moment
van aanmelding was het niet meer mogelijk om deze kandidaat via de Raad van Advies te sturen om
eventueel ad interim benoemd te worden.
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Raad van Advies
Voor de Raad van Advies hebben zich in totaal negen kandidaten gemeld. Drie hiervan hebben zich
gemeld voor het verstrijken van de eerste deadline, vier kandidaten voor de tweede deadline, en
twee kandidaten binnen een week na de tweede deadline. De kandidatencommissie heeft met al deze
kandidaten gesprekken gevoerd. Zeven kandidaten hebben daarna hun kandidatuur doorgezet en
twee hebben na het advies besloten hun kandidatuur niet door te zetten.
De kandidatencommissie kijkt terug op een druk half jaar, waarin er veel tijd is gestopt in de adviezen,
en is blij jullie deze adviezen voor te kunnen leggen. Naast de procedure met de kandidaten heeft de
kandidatencommissie ook een overdrachtsdocument geschreven zodat de continuïteit in de
kandidatencommissie verder verbeterd wordt. Wij willen hierbij de zoekcommissie en het bestuur
bedanken voor de samenwerking. We wensen alle kandidaten die we het afgelopen jaar hebben
gesproken veel succes en we hopen van harte dat onze adviezen hen verder hebben geholpen.
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Kandidaatstellingen bestuur
Aafke Belterman (23 jaar) – penningmeester
Voorstelstukje:
Lieve allemaal,
Ik ben Aafke, 23 jaar en een zojuist afgestudeerde politicoloog. Naast DWARS houd ik van dansen en
voetballen, om bij deze een wat meer volledig beeld van mezelf te scheppen. Ik zou dit komende jaar
graag willen invullen als penningmeester van DWARS. Ik ben al langere tijd, in verschillende mate,
actief bij DWARS. Ik heb me altijd heel erg thuis gevoeld bij de organisatie. Zowel op sociaal als
intellectueel gebied heb ik me kunnen ontwikkelen. Het lijkt me prachtig om me een jaar vol in de
DWARSe gezelligheid te kunnen bewegen en om bij te kunnen dragen aan de goede sfeer, daarbij als
doel hebbende dat anderen zich ook kunnen ontwikkelen. Ik denk het penningmeesterschap me snel
eigen te kunnen maken en er veel van te kunnen leren. Ik zie dit als een kans op een heel leuk jaar en
ik hoop dat deze werkelijkheid zal worden.
Liefs,
Aafke
Advies Kandidatencommissie:
Aafke woont in Amsterdam, en is momenteel haar master Political Theory aan de Universiteit van
Amsterdam aan het afronden. Eerder is Aafke secretaris van DWARS Amsterdam geweest, en was zij
lid van de commissie Economie & Financiën. Nu wil Aafke graag penningmeester worden. Zij heeft hart
voor de vereniging, en wil zich hier graag vanuit deze functie voor inzetten. Daarnaast vindt Aafke de
functie van penningmeester er een die goed bij haar past, evenals een waarin zij veel kan leren.
In wat zij doet is Aafke gestructureerd en precies. Zij kan goed het overzicht houden, plannen, en heeft
een duidelijk verantwoordelijkheidsgevoel. Aafke heeft ervaring met subsidieaanvragen, maar verder
nog geen ervaring met penningmeestertaken. Gezien haar gevoel voor cijfers en financiën, evenals
haar consciëntieuze en leergierige houding heeft de kandidatencommissie er vertrouwen in dat zij deze
taken snel op zal pakken.
Aafke kent DWARS goed en heeft gevoel voor de vereniging en haar regels. In een team voelt zij
goed aan wat er besproken moet worden en hoe dat aan te pakken. De kandidatencommissie ziet wel
een leerpunt voor Aafke in het aangeven van haar grenzen, en het uit handen geven van werk
wanneer dat nodig is.
Robert Lagestee (24 jaar) – Bestuurslid Campagne & Communicatie
Voorstelstukje:
Na een studie gewijd te hebben aan politieke retoriek en campagne te hebben gevoerd voor Hillary
Clinton op een college campus in North Carolina is voor mij de tijd aangebroken om mijn vergaarde
vaardigheden in de praktijk te brengen bij DWARS. Er komen verkiezingen aan en ik kijk ernaar uit om
samen met jullie deze kans te grijpen en Nederland progressiever en groener te maken door ons hard
te maken voor alles wat ertoe doet. De functie Campagne & Communicatie zou mij in staat stellen
om mijn veelvoudige campagne-ervaringen te combineren met aan het stuur staan van de
organisatie die bestaat uit de nieuwe generatie van de linkse politiek. In een tijd waarin enerzijds
groene en progressieve politiek een ongekende groei meemaken en waarin anderzijds een groot
aantal progressieve principes die we voorheen als vanzelfsprekend zagen onder vuur blijken te liggen
is het belangrijk dat DWARS aanwezig is om keihard te knokken voor wat telt. Ik wil de kans
aangrijpen om vanuit het bestuur met jullie mee te knokken zodat mijn creativiteit,
communicatievaardigheden en enthousiasme volledig benut kunnen worden.
Advies Kandidatencommissie
Na zijn bachelor American Studies afgerond te hebben is Robert begonnen aan de pre-master
Political Science aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is onlangs lid geworden van DWARS en
GroenLinks. Tot en met de gemeenteraadsverkiezingen in november coördineert hij voor GroenLinks
Groningen de huis-aan- huis campagne. Robert heeft de verkiezing van Donald Trump ervaren als een
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wake-up call en wil nu niets liever dan campagnevoeren. Daarom stelt hij zich vol enthousiasme
kandidaat als bestuurslid Campagne & Communicatie.
Robert beschikt over een aanstekelijk enthousiasme. Hij hecht waarde aan persoonlijk contact en
weet in samenwerking met anderen acties van de grond te krijgen. Daarbij gaat hij serieus en
gestructureerd te werk en vraagt dit ook van anderen. De kandidatencommissie ervaart dat Robert
vooral gefocust is op het campagnevoeren en mobiliseren van mensen. Wanneer hij zich met
eenzelfde enthousiasme stort op de communicatieve kant van de functie en zich hierbij leergierig
opstelt, zal hij ook deze rol goed kunnen vervullen.
Robert brengt een brede ervaring mee vanuit zijn studie, studievereniging en andere
nevenactiviteiten. Tegelijkertijd kent hij DWARS niet. Daardoor ontbreekt het hem aan kennis van en
gevoel voor de vereniging en de verhouding ten aanzien van GroenLinks. De kandidatencommissie
raadt hem aan om alles op alles te stellen om DWARS te leren kennen. Daarbij verwacht de
kandidatencommissie dat Robert door zijn open houding en communicatieve vaardigheden in staat
zal zijn om op korte termijn de spilfunctie te gaan vervullen die deze functie behelst.

Kandidaatstellingen raad van advies
Emma den Brok (22 jaar) – Raad van Advies
Voorstelstukje:
Lieve DWARSers,
Ik ben Emma, al 22 jaar mede-reiziger op deze planeet. Momenteel woon ik in Utrecht, en studeer ik
in Den Haag aan de TU Delft. Hiervoor heb ik in Maastricht en een paar dorpjes net buiten Eindhoven
gewoond. Momenteel zit ik bij DWARS de commissie Privacy & Technologie met veel plezier voor, en
ben ik ook nog actief in de commissie Milieu & Voedsel. Daarnaast ben ik regelmatig bij de borrels van
DWARS Utrecht te vinden. Ik wil graag meer doen binnen DWARS, en daarom heb ik
gesolliciteerd voor de RvA.
In mijn vrije tijd schilder ik graag, ga ik soms een stukje hardlopen maar zit ik eigenlijk veel vaker
achter mijn beeldscherm Netflix te kijken.
Tot snel op het congres!
Advies Kandidatencommissie:
Emma volgt de master Engineering & Policy Analysis aan de Technische Universiteit in Delft en is
voorzitter van de Commissie Privacy & Technologie. Naast deze inhoudelijke functie wil ze zich ook
graag buigen over organisatorische kwesties binnen de vereniging. De RvA lijkt haar hiervoor een
leerzame plek en daarom stelt ze zich kandidaat.
Emma is analytisch sterk en is in staat om vraagstukken van meerdere kanten te belichten. Ze is
oplossingsgericht, meedenkend en gaat uit van de kracht van goede argumenten. Daarbij hecht ze
waarde aan goede relaties, zowel binnen de RvA als in samenwerking met het bestuur. Ze gaat
constructief te werk en helpt confrontaties te voorkomen. De kandidatencommissie is bang dat haar
samenwerkingsgerichte houding kan leiden tot het mijden van confrontaties. De
kandidatencommissie adviseert haar om een stevige houding aan te nemen wanneer adviezen
dreigen te verzanden.
Emma heeft beperkte ervaring binnen DWARS. De kandidatencommissie raadt haar aan om haar
netwerk binnen DWARS actief te versterken. Bovendien heeft ze nog weinig kennis van de
procedures van de vereniging. Deze zal ze spoedig moeten bijspijkeren om haar bijdrage te kunnen
leveren. Tegelijkertijd bemerkt de kandidatencommissie bij Emma een goed gevoel voor procedures.
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Emma Cuperus (24 jaar) – Raad van Advies
Voorstelstukje:
Hoi, ik ben Emma! Ik ben 24 jaar, woon in Utrecht en zou graag plaatsnemen in de RvA. Ik ben nu
zo’n 2,5 jaar lid van DWARS en heb een tijdje in de commissie Rechtstaat en Justitie gezeten, was
vrijwilligerscoördinator in het campagneteam dit jaar en ben nu voorzitter van de Bijzondere
Activiteitencommissie.
In de tijd die ik nu lid ben is de vereniging aardig wat veranderd, om maar niet te spreken van de
enorme groei in het ledenaantal en de veertien zetels die onze moederpartij heeft binnengesleept. Ik
denk dat DWARS de komende tijd belangrijke keuzes moet gaan maken over waar ze als vereniging
naartoe wil en hoe de toekomstvisie van de vereniging er precies uitziet. Het lijkt me erg leuk om het
bestuur bij deze keuzes te adviseren en hen te helpen met bouwen aan een toekomstbestendige
vereniging!
Ik beantwoord graag al jullie vragen tijdens het Congres. Hopelijk tot dan!
Advies Kandidatencommissie:
Emma woont in Utrecht en studeert daar voor de master Bestuur & Beleid. Ze is sinds twee jaar
actief bij DWARS en is op dit moment voorzitter van de Bijzondere Activiteitencommissie. Ze ziet
grote uitdagingen voor de vereniging en wil het bestuur daarbij graag ondersteunen en adviseren.
Tegelijkertijd vraagt dit om een kritische blik op de keuzes die gemaakt moeten worden om een
toekomstbestendige vereniging te zijn en te blijven. Daarom stelt ze zich kandidaat voor de RvA.
Emma is een denker die graag gefundeerde besluiten neemt. Ze overlegt hierbij graag met anderen
en hecht aan een gedragen groepsproces. Emma heeft een goed gevoel voor procedures, is
organisatorisch sterk en behoudt het overzicht. Ze heeft oog voor menselijke verhoudingen en heeft
daardoor een sterke intuïtie over de manier waarop de RvA doelgericht kan handelen.
Emma wil graag een weloverwogen mening uitspreken. Hierdoor kan ze het gevoel hebben niet
genoeg te weten over een bepaald onderwerp, waardoor ze de neiging kan hebben om mee te gaan
met de mening van meer ervaren leden. De kandidatencommissie is bang haar perspectief daardoor
niet altijd tot z’n recht komt. De kandidatencommissie moedigt Emma dan ook aan op zichzelf te
vertrouwen en input te blijven leveren, ook op onderwerpen waar ze minder vanaf weet.
Emile van Krieken (22 jaar) – Raad van Advies
Voorstelstukje:
Lief congres,
Ik ben Emile, en ik stel me graag vol enthousiasme opnieuw kandidaat voor de RvA. Ik ben ruim twee
jaar lid van DWARS, waarin ik voorzitter van de commissie Economie, penningmeester van het
landelijk bestuur en een halfjaar voorzitter van de RvA ben geweest. In deze tijd en in deze functies
heb ik de vereniging van binnen en van buiten goed leren kennen en heb ik ervaring met hoe het is
om DWARS te besturen. Verder ben ik masterstudent Artificial Intelligence, waar ik bijvoorbeeld
Google Translate namaak en onze robotvrienden help de wereld over te nemen.
Ik zou graag mijn ervaring, kennis over de financiën van DWARS en analytische vaardigheden
opnieuw inzetten om goeie adviezen vanuit de RvA te geven. Ik heb ook wat organisatorische taken
binnen de RvA op me genomen, wat me prima is bevallen en waar ik volgend jaar ook graag een
steentje aan bijdraag. Ik hoop op jullie steun!
Advies Kandidatencommissie:
Emile is masterstudent Kunstmatige Intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen DWARS
is hij onder andere penningmeester in het landelijk bestuur geweest en voorzitter van de commissie
Economie & Financiën. Sinds het zomercongres maakt hij deel uit van de Raad van Advies en dit zou hij
graag voortzetten.
Voor Emile is het belangrijk om het landelijk bestuur op constructieve wijze te adviseren. Binnen de
RvA stuurt hij aan op efficiënte en effectieve processen, zodat de relevantie van adviezen
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gewaarborgd is het landelijk bestuur goed op adviezen in kan spelen. Daarbij laat Emile zien tactvol
te kunnen communiceren en goed in te kunnen schatten wanneer welke vorm van communicatie de
boodschap van de RvA ten goede komt. De kandidatencommissie ziet hem dan ook als kalm,
bedachtzaam, zorgvuldig en doeltreffend. Bovendien is zijn kennis van de financiën van de
vereniging, alsmede van automatisering, een onmiskenbare toevoeging aan de RvA.
Emile beschikt over een grote betrokkenheid bij en verantwoordelijkheidsgevoel voor het
functioneren van de RvA. Hij pakt graag zaken op die anders blijven liggen. Daarbij is hij zich ervan
bewust dat hij zichzelf voorbij kan lopen. De kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat hij
samen met zijn team zal toezien op een evenwichtige taakverdeling.
Julia Matser (24 jaar) – Raad van Advies
Voorstelstukje:
Best congres,
Met veel enthousiasme stel ik mij kandidaat voor de RvA. Mijn motivatie voor deze positie is
enerzijds dat ik erg nieuwsgierig ben naar de bestuursprocessen en die zo van dichterbij kan volgen.
Anderzijds is mijn motivatie dat ik hoop scherpe (on)gevraagde adviezen te leveren op mijn
kennisgebied, maar ook juist aan de hand van input van nieuwe en oude, hoopvolle en cynische,
complimenteuze en kritische leden. Ik zal die leden tegenkomen als trainer en tijdens andere
activiteiten. Ik wil op deze wijze als lid van de RvA waarborgen dat de RvA meer is dan alleen het
inzicht van haar leden. Daarnaast zal ik ervoor waken de verhoudingen binnen de RvA goed te
houden en tussen de RvA en het bestuur constructief te laten zijn. Ik kijk uit naar de uitdaging die de
procesformaliteiten van DWARS mij nog gaat brengen en hoop dat het bestuur binnenkort de
kritische hoopvolle adviezen zal krijgen die zij verdient.
Liefs,
Julia
Advies Kandidatencommissie:
Julia is net afgestudeerd in Conflict Studies & Mensenrechten aan de Universiteit van Utrecht. Na het
voorzitterschap van haar studievereniging werd Julia actief bij DWARS. Binnen DWARS was zij
secretaris van de commissie Rechtstaat & Justitie en lid van het campagneteam. In het bijzonder wil ze
zich verdiepen in manieren waarop nieuwe leden beter een plekje in de vereniging kunnen
krijgen. Daarom stelt ze zich kandidaat voor de RvA.
De kandidatencommissie ziet in Julia een echte aanjager. Ze straalt als ze over DWARS praat en
neemt anderen mee in haar enthousiasme. Op die manier draagt ze bij aan een positieve sfeer
binnen een team en weet ze acties van de grond te krijgen. Julia is benaderbaar en kan daardoor
mensen verbinden, zowel binnen de RvA als in het contact tussen de RvA en de vereniging. Met haar
frisse blik houdt ze de RvA scherp.
De kandidatencommissie ziet voor Julia een uitdaging in haar beperkte kennis over de ontwikkeling
van de vereniging en haar procedures. Ze is zich hiervan bewust en gedreven om haar achterstand in
te halen. Bovendien heeft Julia ruime ervaring binnen haar studievereniging, waardoor ze een goed
gevoel voor processen en procedures heeft.
Amarens Veeneman (23 jaar) – Raad van Advies
Voorstelstukje:
Hoi, leuk dat je dit leest! Ik ben Amarens en kandidaat voor de RvA. Zoals je ook kunt lezen in mijn
advies heb ik al van alles gedaan binnen DWARS (en ben ik best lang lid) maar wil ik nog wel graag
betrokken blijven bij de vereniging. En wat is er dan geschikter dan de RvA? Ik hoop op vrij en zinnig
jaar, vol kritisch optimisme!
Advies Kandidatencommissie:
Na haar studie Politicologie afgerond te hebben is Amarens gaan werken als adviseur bedrijfsvoering
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voor onderwijsinstellingen. De afgelopen acht jaar is ze actief lid geweest van DWARS, onder andere
in het bestuur van de afdeling Gooi en Vechtstreek en als voorzitter van de landelijke commissie
Economie en Financiën. Amarens wil graag betrokken blijven bij DWARS en haar kennis en ervaring
inzetten voor de vereniging. Daarom stelt ze zich nu kandidaat voor de RvA.
Naast een grote dosis enthousiasme, brengt Amarens vanuit haar werk als financieel adviseur
belangrijke expertise met zich mee op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Ze heeft een
sterke visie op de rol van de RvA en haar persoonlijke bijdrage daarin. Zo vindt ze het belangrijk dat
iedereen binnen de vereniging zijn/haar rol kent en zich daaraan houdt, zodat duidelijk is wat er wel
en niet van elkaar verwacht kan worden.
Amarens heeft een professionele werkhouding en kan goed omgaan met procedures. Ze hecht
waarde aan de kwaliteit van haar werk en enthousiasmeert daarbij ook haar omgeving om kwaliteit
te leveren. Ze neemt graag de leiding en is communicatief sterk. Potentiële conflicten helpt ze
voorkomen door een duidelijke werkwijze af te spreken en ervoor te zorgen dat deze wordt gevolgd.
Jasmijn Verbeek (22 jaar) – Raad van Advies
Voorstelstukje:
Liefs congres,
Graag stel ik mij kandidaat voor de Raad van Advies omdat het mij onwijs leuk lijkt mee te denken
over het beleid en de doelen van onze vereniging en hoe deze te verwezenlijken. Ik vind DWARS een
geweldige vereniging en wil mij daarom graag hiervoor inzetten. Het is mijn stijl om op een
constructieve manier met elkaar samen te werken, maar als het nodig is ben ik zeker instaat om
kritisch te zijn en aan de bel te trekken.
Ik vind het belangrijk ervoor te zorgen dat de RvA een daadwerkelijk afspiegeling het congres is. Ik
wil daarom actief input uit de vereniging verzamelen bij belangrijke thema’s zoals de evaluatie van de
nieuwe bestuursfuncties. Door mijn ervaring in zowel de afdeling als op landelijk niveau ben ik goed
bekend in onze vereniging en ken ik de inhoudelijke discussies die er leven. Mijn sterke kant is dat ik
oog heb voor hoe een boodschap overkomt op een ander en hoe je tips kunt geven zonder aanvallend
te zijn. Ik denk dat DWARS veel potentie heeft en ik wil aanmoedigen en helpen hier het maximale uit
te halen!
Groetjes van Jasmijn
Advies Kandidatencommissie:
Jasmijn studeert Geneeskunde en is al lange tijd een bekend gezicht binnen DWARS. Ze is voorzitter
geweest van de afdeling Rotterdam-Rijnmond en landelijk actief bij commissies en activiteiten. Jasmijn
is zeer betrokken bij de koers van de vereniging en denkt daar graag over mee. Daarom stelt ze zich
kandidaat voor de Raad van Advies.
Jasmijn kent DWARS goed. Naast persoonlijke contacten brengt ze kennis mee van de ontwikkeling
van de vereniging, zowel op organisatorisch als inhoudelijk vlak. Ze hecht veel waarde aan de
vertegenwoordigende rol van de RvA ten aanzien van de leden. Ze heeft oor naar signalen vanuit de
vereniging en weet hoe en waar ze die op kan halen. De kandidatencommissie moedigt haar aan om
ook te vertrouwen op haar eigen ideeën.
Jasmijn is een echte teamspeler. Ze gaat te werk vanuit een positieve, constructieve en doelgerichte
houding, die aanstekelijk werkt voor anderen. Ze weet mensen te verbinden, zowel binnen een team
als tussen de RvA, de leden en het landelijk bestuur. De kandidatencommissie denkt dat ze zich af en
toe wat steviger op zou kunnen stellen om ervoor te zorgen dat het landelijk bestuur gehoor geeft
aan adviezen.
Tessel Wijne (22 jaar) – Raad van Advies
Voorstelstukje:
Hagenees, Feyenoorder, loyale hond en DWARS’er in hart en nieren. Dat ben ik: Tessel. Geboren in
het prachtige wijnjaar ‘95 op de laatste dag van de lente. Op dit moment studerend en vooral
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studentenleven genietend in Utrecht, de op één na mooiste stad van dit land. Verder was ik vroeger
heel sportief maar heb ik dat ingeruild voor een poging tot veganisme, en daarmee doe ik wel weer
genoeg voor mijn gezonde levensstijl. Oud voorzitter van DWARS Leiden-Haaglanden en oud
bestuurslid Scholing & Activiteiten. Maar bovenal voormalig huis DJ van DWARS. Nu ga ik graag al
mijn ervaring, wijsheid en bestuurlijk inzicht die ik in mijn bejaarde leven heb opgebouwd inzetten
voor de Raad van Advies, een van de mooiste gremia van DWARS. Ik kijk nu al uit naar het
congresfeest, tot daar! #WinnenmetWijne
Advies Kandidatencommissie:
We kennen Tessel als voormalig voorzitter van de afdeling Leiden-Haaglanden en bestuurslid
Scholing & Activiteiten in het landelijk bestuur. Gezien haar grote betrokkenheid bij DWARS zou je
soms bijna vergeten dat ze ook nog Biomedische Wetenschappen studeert. Nu stelt Tessel zich
kandidaat voor de Raad van Advies. Ze wil zich inzetten voor een stevigere positionering van de RvA
binnen de vereniging.
Tessel staat in de vereniging en kent DWARS goed vanuit zowel de afdeling als het landelijk bestuur.
Ze heeft kennis van, en gevoel voor, bestuurlijke verhoudingen en procedures. Ze is in staat om de
RvA verder te professionaliseren en heeft daar concrete ambities voor. Zo wil ze inzetten op
constructieve adviezen, persoonlijk contact met het landelijk bestuur en een sterk mandaat vanuit de
leden. Daarbij weet ze blijvende structuren op te zetten, die langer meegaan dan een RvA-termijn.
Ook kijkt ze over specifieke bestuursfuncties heen en heeft ze oog voor de grote lijnen.
Tessel hecht waarde aan een team dat goed met elkaar samenwerkt. Ze vraagt graag om input van
anderen en weet die ook te vinden. Daarnaast brengt ze een grote dosis bevlogenheid, enthousiasme
en gezelligheid. De kandidatencommissie raadt Tessel aan om haar omgeving mee te nemen in haar
ideeën en waar nodig haar snelheid aan te passen.

Kandidaten Kandidatencommissie
Tanika Scherbinski (25 jaar) - Kandidatencommissie
Voorstelstukje:
Hoi!
Ik ben Tanika Scherbinski, 25 jaar, kandidaat-gemeenteraadslid in Amersfoort en fulltime aan het werk
als consultant duurzame energie. Binnen DWARS ben ik vooral op landelijk niveau actief geweest bij
de commissie Energie & Grondstoffen waarvan ik 1,5 jaar de voorzitter ben geweest. Nu wil ik graag
op een andere manier helpen binnen de vereniging door plaats te nemen in de kandidatencommissie.
Het lijkt me erg leuk om samen met de andere commissieleden op zoek te gaan naar enthousiaste en
gemotiveerde kandidaten voor het bestuur.
Arie Poels (26 jaar) - Kandidatencommissie
Voorstelstukje:
Lieve DWARSers,
In je DWARS carrière doorloop je, net als in het echte leven, verschillende fasen. En als je benaderd
wordt voor de KaCie weet je dat je, hoe jong je je ook voelt, toch vrij oud aan het worden bent. Dit
neemt echter niet weg dat de kandidatencommissie een ontzettend leuke functie is die ik graag het
komende jaar wil vervullen.
Met mijn ervaring bij DWARS in de afdelingen, scholingscommissie, zoekcommissie en het landelijk
bestuur, mijn ervaring binnen GroenLinks en mijn bestuurlijke ervaring uit mijn werk voor de
burgemeester en wethouders in de gemeente Weesp, hoop ik een goede bijdrage te kunnen leveren
aan de Kandidatencommissie.
Ik hoop op jullie steun!
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Beatrijs Erends (24 jaar) - Kandidatencommissie
Voorstelstukje:
Hoi!
Mijn naam is Beatrijs Erends en ik ben 24 jaar. Ik woon samen met mijn vriend in Alkmaar en ik werk als
beleidsadviseur in het gemeentelijk sociaal domein. Ik heb politicologie gestudeerd aan de Universiteit
van Amsterdam. Tijdens mijn studie was ik actief bij DWARS Amsterdam, onder meer als secretaris. Na
mijn studie ben ik actief geworden bij GroenLinks: tijdens de campagne voor de afgelopen Tweede
Kamerverkiezingen was ik vrijwilligerscoördinator in Alkmaar. Ik zie DWARS als een belangrijke plek
voor jongeren om kennis te maken met en betrokken te raken bij de politiek. Vanuit de
kandidatencommissie lever ik daar graag nog een bijdrage aan!
Fiep Classens (22 jaar) - Kandidatencommissie
Voorstelstukje:
Ik ben Fiep Classens, 22 jaar en woon in Leiden. Op het moment ben ik bezig met mijn master
Criminologie in Rotterdam. Naast mijn studie ben ik lid van een studentenvereniging, wielren ik graag
en hou ik mij natuurlijk bezig met DWARS en GroenLinks, in onder andere de scholingscommissie van
DWARS en de kandidatencommissie van GroenLinks Leiden. In 2015-2016 zat ik in het DWARSbestuur als bestuurslid scholing en ledenbinding, wat ik met veel plezier heb gedaan. Het lijkt mij nu
dan ook erg leuk om mij voor DWARS in te zetten als lid van de KaCie.
Joery Martens (24 jaar) - Kandidatencommissie
Voorstelstukje:
Hallo allemaal,
Ik ben Joery Martens, 24 jaar oud en stel me kandidaat voor de Kandidatencommissie van DWARS.
Sinds 2013 ben ik actief bij DWARS. Ik ben een tijdje bestuurslid geweest bij de afdeling Brabant
waar ik de rol van secretaris vervulde. Tegenwoordig ben ik voornamelijk actief bij GroenLinks. Op dit
moment ben ik bestuurslid bij de Provinciale afdeling van GroenLinks in Brabant en actief bij
GroenLinks in mijn woonplaats Tilburg. In het dagelijks leven ben ik eigenaar van een internetbureau.
Als je vraagt naar mijn hobby’s zou mijn antwoord zijn: uit eten gaan.
Voor DWARS is het belangrijk dat we de juiste mensen selecteren om onze (sterk groeiende!)
vereniging te vertegenwoordigen. De KaCie vervult daar natuurlijk een belangrijke adviserende rol in.
Ik neem deze rol graag op me en zie uit naar de gesprekken met alle gedreven en enthousiaste
kandidaten die onze vereniging laten vlammen.
Houdoe!
Hannah Jans (24 jaar) - Kandidatencommissie
Voorstelstukje:
Beste DWARSers,
Op het moment dat ik dit schrijf hebben we voor GroenLinks Rotterdam net de laatste hand gelegd
aan de concept lijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen in maart. De ervaring die ik nu als lid van de
KaCie heb opgedaan zou ik graag willen inzetten voor DWARS! Ik vind het een belangrijke taak om
het congres te voorzien van een goed advies aangaande de kandidaten voor het nieuwe bestuur, en
zal me daar dan ook ten volle voor inzetten.
In het dagelijks leven geef ik onderwijs op de rechtenfaculteit aan de Erasmus Universiteit - en probeer
ik aan het feit te wennen dat ik nu echt geen student meer ben. Verder ben ik een vaak (en hopelijk
ook graag...) geziene gast bij de activiteiten van DWARS Rotterdam en organiseer ik daar zo nu en
dan zelf een leuke activiteit.
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Kandidaten commissie van beroep
Tim Endeveld (28 jaar) – Commissie van Beroep
Voorstelstukje:
Best congres,
Ik ben Tim, inmiddels 28 jaar en loop al ruime tijd mee binnen DWARS. Ooit in het bestuur als politiek
secretaris groen en op het moment als voorzitter van de kandidatencommissie. Binnen GroenLinks ben ik
inmiddels raadslid in de gemeente Rheden. Daar mag ik mij vooral met de groene onderwerpen
bezighouden. Ik hoop door jullie benoemd te worden in de commissie van beroep.
Mariska Kortie (27 jaar) – Commissie van Beroep
Voorstelstukje:
Dag beste congresgangers,
Toen ik in 2010 lid werd van DWARS deed ik dat natuurlijk met maar één doel in mijn achterhoofd: het
schoppen tot lid van de commissie van beroep. En dat moment is dan nu hopelijk eindelijk
aangebroken!
Alle gekheid op een stokje: na een aantal jaar actief te zijn geweest in verschillende commissies, werd
ik in 2013 secretaris in het landelijk bestuur. Ook ben ik lid geweest van de programmacommissie en
de kandidatencommissie. Alle kennis van de kleine (en minder kleine) lettertjes die ik op die manier
verzameld heb zal mij goed van pas komen ingeval de commissie van beroep, Jessias verhoede, zich in
de komende jaren eens over een lastige kwestie moet buigen. Mocht dat zo zijn, dan zal ik me daarin
open opstellen, alle aspecten aan bod laten komen en ieders belangen afwegen, eer samen met mijn
collega-CvB’ers een gedegen afweging te maken.
Steven de Vries (31 jaar) – Commissie van Beroep
Voorstelstukje:
Lieve DWARS-ers,
Graag stel ik mij aan jullie voor als kandidaat voor de Commissie van Beroep. Momenteel ben ik
vicefractievoorzitter van GroenLinks Utrecht. Daarnaast werk ik bij de PO-Raad, als
belangenbehartiger voor het primair onderwijs (basis- en speciaal onderwijs). Binnen GroenLinks heb ik
verschillende dingen gedaan. Zo was ik lid van verschillende kandidatencommissies (o.a. Tweede en
Eerste Kamer) en werkte ik als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie. Mijn politieke
carrière begon ooit bij DWARS, waar ik onder andere Politiek Voorzitter ben geweest (2006 – 2007).
Nog een paar privé dingen: mijn hobby’s zijn bier drinken, hardlopen en cultuur. Ik ben 31 jaar oud.
Hartelijke groet,
Steven

Kandidaten kascommissie
Sybren Deuzeman (24 jaar) - Kascommissie
Voorstelstukje:
Lief Congres,
Mijn naam is Sybren, ben 24 jaar oud, woon in Groningen en doe daar nu de onderzoeksmaster in
Economie. De afgelopen twee jaar was ik lid van de KaCie, daarvoor was ik penningmeester (en
voorzitter) van de afdeling Groningen en was ik daar ook actief voor GroenLinks. Ik word altijd blij als
de jaarrekening of begroting wordt besproken. Verder houd ik ervan de formele lijn vast te houden,
maar daarbinnen wel naar de mogelijkheden te zoeken, wat mij in een kascommissie een goede
eigenschap lijkt. Bovendien vind ik cijfertjes gewoon heel erg mooie dingen. Voor het komend jaar lijkt
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het me fijn om op de achtergrond betrokken te blijven bij DWARS in een zeer belangrijke, maar niet
per se intensieve, commissie.
Ruben Keijser (27 jaar) - Kascommissie
Voorstelstukje:
'Geld is te belangrijk om aan rechts over te laten', zei Kees Vendrik ooit. Omdat een gedegen
boekhouding de hoeksteen van elke succesvolle zaak is, wil ik me graag met de Kascommissie inzetten
voor DWARS. Ik acht mezelf geschikt voor deze functie vanwege kennis op het gebied van financiën,
onder andere dankzij mijn werk als consultant bij Andersson Elffers Felix (AEF) en als fiscus bij een
bestuur van mijn studentenvereniging. De preoccupatie met doeltreffendheid en doelmatigheid die ik
door een calvinistische opvoeding heb komt daarbij mogelijk ook van pas.
Sinds twee jaar ben ik met veel plezier actief in de commissie Zorg, momenteel als voorzitter. Verder
zit ik in het bestuur van Hellingproef, het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks. Onze groene
en linkse idealen gaan me aan het hart, daarom draag ik graag een klein steentje bij aan de
financiële continuïteit van de organisatie.'
Ties Ammerlaan (22 jaar) - Kascommissie
Voorstelstukje:
‘Lief congres,
Binnen DWARS is het een goede traditie dat oud-penningmeesters plaatsnemen in de kascommissie.
Deze traditie wil ik graag in ere houden en daarom stel ik mij kandidaat voor de kascommissie. Mijn
naam is Ties Ammerlaan, 22 jaar, net afgestudeerd econoom en al enkele jaren actief binnen DWARS.
Op dit moment ben ik actief in de kandidatencommissie. Dankzij mijn ervaring als penningmeester van
DWARS Amsterdam, penningmeester van DWARS landelijk en lid van de Raad van Advies, heb ik
ervaring met het financiële reilen en zeilen op de diverse niveaus van onze vereniging. Deze kennis
komt goed van pas bij het controleren van de kas. Het is belangrijk dat een lid van de kascommissie
secuur te werk gaat om mogelijke problemen te ontdekken. Hier hoop ik in het bijzonder een bijdrage
aan te leveren binnen de kascommissie. Ik hoop op jullie steun.’

Moties
Motie 1
Alternatief voor Facebookevents
Indiener(s) motie: Emma den Brok namens de commissie Privacy en Technologie
Constaterende dat:
• DWARS veel activiteiten promoot via facebook en ook naar deze Facebookevents linkt in de
nieuwsbrieven voor meer informatie
• Facebook vanuit winstoogmerk veel gebruikersgegevens verzamelt
Overwegende dat:
• Privacy bij DWARS hoog in het vaandel staat
• Facebook geen waarde hecht aan de privacy van haar gebruikers
• Dat leden die geen facebook hebben ook makkelijk alle informatie over een activiteit moeten
kunnen vinden
Roept het bestuur op:
• Alle informatie over een activiteit altijd ook op een alternatieve manier aan te bieden,
bijvoorbeeld op de dwars-site, via de nieuwsbrief, of via een speciale activiteiten-spin.
Motie 2
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Stijlicon jeweet
Indiener(s) motie: Tessel
Het DWARS congres bijeen op 25 en 26 november 2017, constaterende dat:
• Niet iedereen stijlvol kan zijn. Maar (vrouwelijke) scholing bestuursleden van DWARS dat op
de een of andere manier wel altijd zijn.
Overwegende dat:
• Niet iedereen stijlvol kan zijn. Maar (vrouwelijke) scholing bestuursleden van DWARS dat op
de een of andere manier wel altijd zijn.
Roept het bestuur op om:
• Elk congres onder leiding van het Scholing bestuurslid en een onafhankelijke jury (waar het
bestuurslid leiding aan geeft) een lid uit te roepen tot 'Meest stijlvolle lid van het congres' of
'Corrie van het congres' en gaat over tot de orde van de dag.
Motie 3
NVWA is ook vegetarisch!
Indiener(s) motie: Luuk Voncken, Ahmet Kargin, Saimi Bouckaert, Anna Heeres
Het DWARS congres bijeen op 25 en 26 november 2017, Constaterende dat:
• De Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit (NVWA) geen vlees bevat, Daardoor de
NVWA vegetarisch is,
Overwegende dat:
• Het niet goed aangegeven is dat de NVWA vegetarisch is,
Roept Het DWARS-bestuur op om:
• de 'Nederlandse Voedsel en Waren Authoriteit' voortaan de 'Vegetarische Nederlandse
Voedsel en Waren Authoriteit' te noemen
• Een extra V op het hoofdkantoor van de (V)NVWA te plakken, En gaat over tot de orde van
de dag.
Motie 4
Stop de ‘Beweging’
Indiener(s) motie: Tessel Wijne
Het DWARS congres bijeen op 25 en 26 november 2017, Constaterende dat:
• DWARS tegenwoordig zichzelf een 'beweging' noemt in plaats van vereniging.
Overwegende dat:
• DWARS gewoon een vereniging is. Het woord 'beweging' bovendien symbool staat voor Jesse
Klaver zijn campagne troepen en wij dat niet zijn. We zijn een onafhankelijke (alhoewel...)
politieke jongerenorganisatie die vooral als vereniging belangrijk is. GroenLinks voert zijn
eigen campagnes, wij zijn niet de poppetjes van de campagne medewerkers zijn.
• Ik ook wel zin heb om een dag niet te kotsen, maar dat dat moeilijk wordt op deze manier.
Roept het congres op om:
• elke keer een barf te leggen wanneer het bestuur het woord 'beweging' gebruikt om solidair
te zijn met iedereen die gewoon lid is geworden van een vereniging. En gaat over tot de orde
van de dag.
Motie 5
Sleepwetcampagne
Indiener(s) motie: Jarno van Straaten namens DWARS Overijssel
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Het DWARS congres bijeen op 25 en 26 november 2017, Constaterende dat:
• Er medio maart 2018 een referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
wordt gehouden,
• Deze wet, de WIV, o.a. massasurveillance en geheime DNA-databases mogelijk maakt,
• DWARSers zich erg bewust zijn van hun privacy en internetrechten,
• DWARSers wel degelijk iets te verbergen hebben,
• Een negatief signaal over deze wet richting Rutte-III noodzakelijk is en dat dit mogelijk is via
een referendum,
Overwegende dat:
• Zowel GroenLinks als andere progressieve partijen (D66, SP, PvdD, Denk) tegen deze wet zijn,
• Andere PJO’s (ROOD, JD, OPPOSITIE) zich reeds nadrukkelijk tegen deze wet hebben
uitgesproken,
• DWARS een effectieve campagne tegen de WIV kan voeren,
Roept het bestuur op om:
• DWARS m.b.t. het referendum campagne te laten voeren tegen de WIV en gaat over tot de
orde van de dag.
Motie 6
Referenda
Indiener motie: Wouter Ubbink
Het DWARS congres bijeen op 25 en 26 november 2017, Constaterende dat:
• Het bestuur van DWARS ervoor gekozen heeft geen actie te voeren tijdens de oproep voor het
referendum over de sleepwet
• Het programma van DWARS inhoudelijk volledig achter dit referendum stond
Overwegende dat:
• Het steunen van referenda niet in strijd is met ons politiek programma, ook al zou DWARS
referenda idealiter anders vormgeven.
• DWARS voor democratie is, zelfs als deze niet perfect is
• DWARS zich wil laten horen over idealen waar DWARS achter staat
Roept het bestuur op om:
• Opkomende Referenda niet meer te boycotten en naar aanleiding van inhoud te besluiten om
een oproep al dan niet te steunen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting: Het referendum zoals het nu bestaat is verre van perfect. Echter heeft het bestuur
aangekondigd referenda principieel niet te steunen omdat ze alleen binnen het politiek programma
zouden kunnen handelen. Het is echter niet in strijd met het politiek programma referenda te steunen,
aangezien het programma inhoudelijk niets zegt over het steunen van referenda. DWARS zet zichzelf
zo dus buitenspel en mist een kans om actie te voeren. Het zou beter zijn om referenda al dan niet te
steunen op basis van de inhoud. Laten we onszelf weer een stem geven!
Motie 7
Red onze wieg
Indiener: DWARS Amsterdam
Het DWARS congres bijeen op 25 en 26 november 2017, Constaterende dat:
• DWARS haar leven begon in Het Gespuis
• Het Gespuis zomer 2018 ten onder dreigt te gaan aan het grootkapitaal
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Overwegende dat:
• Deze plek behouden moet blijven voor maatschappelijk betrokken jongeren
Roept alle DWARS’ers op om:
• Komende zomer het gebouw te bezetten.
En gaat over tot de orde van de dag.
Motie 8
Jij, ik, wij, DWARS
Indiener: DWARS Amsterdam
Constaterende dat:
• Er binnen DWARS genoeg muzikaal talent bestaat
Overwegende dat:
• Muziek mensen dichter tot elkaar brengt
• Het volkslied tegenwoordig ook verplicht wordt onderwezen
Roept het huidige landelijke bestuur op om:
• Een team samen te stellen om een DWARS-lied te schrijven, waarna het bestuur zelf het lied
dient op te nemen en op een geschikt moment te zingen voor de leden.
En gaat over tot de orde van de dag.
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