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1. Opening en vaststellen dagpresidium
Noortje opent het congres. Het presidium met dagvoorzitter Stefan, notulist Joost en derde presidiumlid
Aafke wordt bij acclamatie vastgesteld.
2. Mededelingen
Stefan: Ten eerste zijn er een paar huishoudelijke mededelingen. Na sluiting van de deadline voor de
dagkrant van het congres zijn er nog nieuwe kandidaten voor de openstaande functies voor het bestuur
bijgekomen. Dit zijn Lotte Kars voor Scholing en Activiteiten en Lucas Brinkhuis voor Campagne en
Communicatie. In verband met haar verblijf in Rome is Lotte Kars niet aanwezig maar zal er met haar
contact worden opgenomen middels Skype. Als er nog meer mensen zijn die zich kandidaat willen stellen
voor het landelijk bestuur is het verzoek om zich vanaf morgen kandidaat te stellen via de
Kandidatencommissie en de Raad van Advies.
3. Vaststellen stemtelcommissie
De stemtelcommissie bestaande uit Siebren, Emma, Marius en Yfke wordt bij acclamatie vastgesteld.
4. Vaststellen agenda
Stefan wil de agenda vaststellen.
Ahmet: 'Ik heb een punt van orde over de agenda. Ik heb gisteren een motie ingediend over de
bestuursverkiezingen die door 47 mensen is ondertekend. Daarom heb ik het verzoek om
deze motie al voor de bestuursverkiezingen in behandeling te nemen.'
Noortje (namens bestuur): 'Moties gaan sowieso pas voor volgend congres in.'
De agenda vastgesteld en de motie niet in stemming gebracht voor de bestuursverkiezingen.
5. Verantwoordingen Zoekcommissie en Kandidatencommissie
Arie (Zoekcommissie)
Arie: Het was een lastige tijd voor de Zoekcommissie. We hebben ontzettend veel mensen gebeld en
gesproken zonder geweldig resultaat. Arie heeft de oplossing niet meer. Toch heeft hij tijdens het congres
veel mensen gesproken die nog overwegen zich toch kandidaat te stellen. Arie heeft veel vloekend en
tierend aan de telefoon gehangen. Hij heeft wel twijfels bij de doordachtheid van een mogelijke lastminute beslissing tot kandidaatstelling op een zekere congresfeest-avond op een zwoele zomerdag. Voor
nu lijkt het hem een beter idee dat nieuwe kandidaten kort de tijd krijgen om nog na te denken en te
praten en het kan dan prima dat een kandidaat één of twee maanden later bij het bestuur aansluit.
Eerste termijn:
Sjors: 'Je laat je kritisch uit over het resultaat dat jullie bereikt hebben. Daarom wil ik graag weten of jullie
je zoektocht genoeg evalueren met het oog op de toekomst. En is daarnaast een 8-koppig bestuur dat 25
uur per week bezig is niet te ambitieus voor DWARS?'
Arie: 'Natuurlijk evalueren wij het afgelopen jaar. We hebben rond de 100 mensen benadert en ik weet niet
zo goed wat we anders hadden kunnen doen. DWARS barst momenteel uit haar voegen met commissies
en dergelijke. Daardoor zijn er minder mensen beschikbaar voor het bestuur en daar moet goed over
nagedacht worden door volgende besturen.'
Anouk: 'Ik sluit me aan bij het verhaal dat 2 maanden later in het bestuur aansluiten prima kan. Dat klopt
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toch?'
Arie: 'Ik heb ook wel eens in beschonken toestand foute beslissingen gemaakt op korte termijn en daar
wordt niemand vrolijk van. Ik kan dus beamen dat het dan beter is om later in het bestuur aan te sluiten.'
Tim (kandidatencommissie)
Tim: 'Ik wil graag de Zoekcommissie hierbij bedanken. Na het schrijven van de verantwoording voor de
congreskrant hebben we nog twee kandidaten gesproken over een kandidaatstelling. Daarnaast heeft zich
nog een kandidaat gemeld waarvoor ze nog geen tijd hebben gehad voor een gesprek. De
kandidatencommissie hecht heel veel waarde aan de eigen procedures en wil graag aanraden om alle
kandidaatsbestuursleden deze procedures te laten doorlopen voordat ze verkiesbaar zijn voor een
bestuursfunctie.
Eerste termijn:
Sjors: 'Bedankt voor het harde werk. Ik wil graag wat weten over de adviezen aan de kandidaten. Ik lees
verschillende nadrukken in de adviezen. Zo staat er bij een kandidaat iets over het niet hebben van
concrete ideeën terwijl die wel in zijn/haar voorstel staan en andersom staan en bij andere kandidaten
andersom.'
Tim: 'We hebben gesprekken gevoerd voor verschillende bestuursfuncties, en verschillende
bestuursfuncties vragen verschillende nadrukken in de benadering en adviezen omdat ze verschillende
functie-eisen hebben. Toch zijn in de basis dezelfde vragen aan de kandidaten gesteld.
Myrte-zonder-h: 'Acht de Kandidatencommissie het wenselijk dat er drie open posten waren voor het
congres? Daardoor ontstaat het gevaar dat je een grotere kans hebt om het bestuur in te komen als je je
later aanmeld voor een van de openstaande functies, achten jullie dat wenselijk?
Tim: 'We zijn ervan overtuigd dat we goede adviezen hebben kunnen geven op basis van de gesprekken,
anders zouden we nog geen advies hebben uitgebracht. Dat voorkomt voor een groot deel dat het
makkelijker is om het bestuur in te komen bij late aanmelding en daarom ook het advies om alleen te
stemmen over de kandidaten met een advies van de kandidatencommissie.'
Bas Mekel: 'Het is soms goed om kritische en ontradende adviezen te geven, maar de vraag is of dat op
basis van één gesprek wel goed kan. Hebben jullie in dat geval een tweede gesprek met deze kandidaten
overwogen?
Tim: 'Er is een tweede gesprek aangevraagd als de kandidaten het niet eens waren met of niet overtuigd
waren door het advies.'
Douwe: 'Worden kandidaatstellingen tijdens het congres niet meer toegestaan?'
Tim: 'Formeel gezien zijn ze al niet toegestaan tenzij het congres anders bepaald. Wij raden het congres
aan om dit niet toe te staan.'
Laurens: 'Bedankt voor de duidelijke adviezen!'
6. Verkiezingen landelijk bestuur, hoofdredacteur OverDWARS en Raad van Advies
De kandidaten worden een voor een naar voren geroepen om zich voor te stellen.
Rosanne (kandidaat internationaal secretaris)
Rosanne: 'Hallo, ik ben kandidaat voor internationaal secretaris. DWARS groeit momenteel hard en dat
brengt uitdagingen met zich mee om ze te binden, ook op internationaal gebied. Ik heb mooie
internationale ervaringen bij DWARS opgedaan, en die wil ik anderen ook bieden. Momenteel worden
interessante internationale evenementen opgestuurd naar de leden. Dat wil ik meer in overleg met de
leden gaan doen. Mijn internationale ervaring bestaat onder andere uit dat ik zeven maanden in Taiwan en
Kopenhagen heb gewoond. Volgend jaar wil ik graag de General Assembly van de FYEG in Nederland
proberen te organiseren. Daarnaast wil ik graag verder kijken dan de FYEG en meer bieden, bijvoorbeeld
ondersteuning bij afdelingsuitwisselingen.
(Geen) eerste termijn:
Ahmet stelt een vraag maar wordt bruut onderbroken door dagvoorzitter Stefan omdat eerst Luuk zich
nog moet voorstellen. Anouk bromt en Stefan bromt terug.
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Luuk (Kandidaat internationaal secretaris):
Luuk: 'Is iedereen bijgekomen van zijn/haar kater? Ik heb afgelopen tijd veel mensen gesproken en daar wil
ik graag op gaan focussen. Het is belangrijk om te kijken naar wat we kunnen gaan faciliteren voor onze
afdelingen en onze leden. Door de groei moeten we dingen anders gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan
meer uitwisselingen, discussieavonden over internationale thema's , excursies naar internationale
organisaties binnen Nederland enzovoort. Bij internationale reizen is er helaas sprake van een maximaal
aantal deelnemers, daarom wil ik focussen op activiteiten waar we veel mensen bij kunnen bereiken.
Samen met de twee nieuwe Nederlandse bestuursleden bij de FYEG wil ik graag meer mensen van
DWARS actief krijgen bij de FYEG. Daarnaast is de General Assembly naar Nederland halen natuurlijk de
natte droom van iedere internationaal secretaris.
Eerste termijn:
Ahmet: 'Er zijn twee kandidaten voor internationaal secretaris. Allebei zeggen ze dat ze de General
Assembly naar Nederland willen halen. Rosanne is pas een jaar actief. De andere kandidaat is al langer
actief. Maakt dat het organiseren van de General Assembly niet te moeilijk?'
Rosanne: 'De General Assembly is voornamelijk organisatorisch en we bepalen niet de inhoud. In het
organisatorisch gedeelte heb ik genoeg ervaring. Daarnaast heb ik internationale ervaring opgedaan in
onder andere twee jaar commissie internationaal en door veel internationale interesse.'
Veerle: 'Ik hoor weinig inhoudelijke voorstellen op internationaal beleid. Wat willen jullie inhoudelijk
bijvoorbeeld bij de FYEG bereiken? Denk bijvoorbeeld over het Israel/Palestina verhaal van Iris.'
Luuk: 'Er is momenteel onder andere een prachtige campagne opgezet en daar wil ik me verder sterk voor
maken. Daarnaast wil ik een debat op Europees niveau organiseren. Denk bijvoorbeeld aan
discussieavonden met leden om het gesprek aan te gaan. Ik wil graag de mening van de leden horen.'
Rosanne: 'Binnen DWARS FYEG is er lang geknokt voor een Palestina resolutie, dit jaar leverde dat
eindelijk een doorbraak op. Er is nog veel werk te verstouwen om de relaties goed te houden. Denk
bijvoorbeeld aan dorst naar vrede campagne. Andere onderwerpen die ik bij de FYEG wil aanpakken zijn
onder andere feminisme en de debatten rondom quota's.
Isabel: 'Op veel activiteiten van de FYEG komen maar weinig mensen af. Hoe spreken we hiervoor meer
mensen aan?'
Luuk: 'Er zitten nu twee DWARSers in het bestuur van de FYEG, onder andere samen met hen wil ik kijken
naar meer ruimte voor onze leden. Maar het is ook goed om naar internationale activiteiten buiten de
FYEG te kijken, bijvoorbeeld excursies naar internationale bedrijven in Nederland.
Rosanne: 'Ik ben het ermee eens dat er te weinig ruimte is voor DWARSers binnen de FYEG. Ik wil graag
inzetten op afdelingsuitwisselingen om zo meer ruimte te bieden voor DWARSers die geïnteresseerd zijn
internationale activiteiten.'
Willemijn: 'Wat is de beoogde relatie met de commissie internationaal?'
Luuk: 'Een goede relatie met de commissie internationaal is belangrijk. Daarbij zal de internationaal
secretaris vooral een faciliterende rol moeten spelen.'
Rosanne: 'Momenteel is de politiek secretaris natuurlijk hiervoor verantwoordelijk. De inhoud en het
organisatorische gedeelte zijn echter niet volledig van elkaar te scheiden dus zal de internationaal
secretaris wel vaak aanwezig moeten gaan zijn bij de vergaderingen.'
Fabian: 'Hebben jullie genoeg ervaring en een netwerk binnen FYEG voor het organiseren van de General
Assembly?'
Luuk: Het feit dat we twee FYEG bestuursleden in ons midden hebben moet veel mogelijk maken.
Daarnaast heb ik binnen mijn studie wel eens een conferentie opgezet en veel georganiseerd binnen de
FNV. '
Rosanne: 'Mijn ervaring bij de FYEG begon anderhalf jaar geleden in Marakech bij de klimaattop.
Daarnaast zit ik in een zogenaamde 'working group' bij de FYEG, en daar krijg ik veel te horen over andere
landen en organisaties.'
Casey: 'Hebben jullie nog interessante verkiezingsbeloftes?
Luuk: 'Ik ga met zo veel mogelijk mensen naar Chupitos!'
Rosanne: 'We moeten de handgebaren van de FYEG gaan invoeren.'
Femke: 'Waarmee denken jullie moeite te gaan hebben binnen deze bestuursfunctie?'
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Luuk: 'Ik wil vaak alles tegelijkertijd doen. Toch denk ik dat ik doordat ik volgend jaar veel vrije tijd heb
door een tussenjaar ik dat goed kan compenseren.'
Rosanne: 'Voor elke internationaal secretaris is de communicatie met de FYEG een struikelblok. Maar daar
zijn ondertussen veel stappen gemaakt en er zitten natuurlijk twee Nederlanders in het bestuur. Dus de
communicatie zal vast heel goed verlopen.'
Anne (kandidaat organisatie en leden)
Anne: 'Ik heb veel zin in een bestuursjaar bij DWARS. DWARS is een gave organisatie met veel discussies
en leermogelijkheden waar ik graag in wil faciliteren. Een belangrijke uitdaging op dit moment is de
enorme ledengroei waarin de afdelingen een cruciale rol spelen. Afdelingen moeten een primaire plek
gaan vormen binnen DWARS. Communicatie met de afdelingen is daarin heel belangrijk. Dit wil ik graag
professioneel gaan behandelen en benaderen. Er zullen daarnaast met scholing en activiteiten goede
trainingen aan de afdelingen worden georganiseerd. Daarnaast vind ik een inclusief DWARS heel
belangrijk en wil ik graag de discussie hieromheen warm houden.'
Eerste termijn:
Anouk: 'Ik las in jouw stukje iets over het MBO. Dat wordt al heel lang geroepen en iedereen wil dat doen.
Het is tot nu toe nog niet heel erg gelukt. Besef je hoeveel tijd een extra MBO zomertoer kost?'
Anne: 'Ik wil niet per se een zomertour gaan doen, maar ik wil wel graag kijken wat er mogelijk is. Er zijn
sowieso te veel MBO's om ze allemaal te kunnen bezoeken. Interessant is het bijvoorbeeld wel om te
kijken naar specifieke plekken waar HBO's en MBO's een gebouw delen. Daarnaast wil ik graag met Fabian
overleggen over het bestaande MBO plan.'
Femke: 'Een extra zomertour is heel ambitieus. Heb je al nagedacht over specifieke scholen om te
benaderen? En hoeverre zie je het als je taak om naar andere organisaties te gaan voor werving?'
Anne: 'Ik heb nog geen specifieke scholen in mijn hoofd behalve dat we MBO's moeten gaan benaderen.
Contact met andere gemeenschappen is daarbij ook heel belangrijk.'
Willemijn: 'Zie jij afdelingen als een lokale representatie voor DWARS of alleen voor lokale zaken?'
Anne: 'DWARSers zijn representatief voor DWARS en dus voor de vereniging. Daarbij is de afdeling
natuurlijk wel het uitgewezen orgaan voor lokale zaken.'
Tessel: 'Afgelopen jaar hebben we veel trainingen aangeboden voor de afdelingen. Toch zijn de afdelingen
niet heel snel bereid om trainingen aan te vragen, hoe kunnen we daar verandering in brengen?'
Anne: 'Dat is een zorgenkindje, mijn doorzettingsvermogen is daarbij denk ik erg belangrijk. Daarbij kan
het goed werken om specifieke trainingen aan te bieden.
Bram: 'Kun je een concreet punt noemen over hoe de afdelingscommunicatie te veranderen?
Anne: 'Dat is niet in een concreet punt te vatten.'
Bas Mekel: 'Het is mooi dat je afdelingen een centralere plek wilt geven. Moeten er dan ook meer
afdelingen komen?'
Anne: 'Ja, maar niet om het oprichten op zich. Indien mogelijk kunnen we kijken naar mogelijke splitsingen
van afdelingen.'
Max de Blank: 'Soms gaan afdelingen heel goed en later weer niet. Hoe voorkom je dat afdelingen vast
komen te zitten?
Anne: 'Die vraag heb ik al beantwoord.'
Tweede termijn:
Anouk: 'Over de MBO's wil ik graag nog even weten hoe je dat voor je ziet.'
Anne: 'Ik denk dat het belangrijk is om te beginnen met vragen en praten. Concreet maken wat politiek
voor hun betekend kan een sleutelrol spelen. Een kraampje kan daarbij werken zolang je vragen stelt. Ik
wil gebruik maken van de lessen van voorgangers.'
Lotte (kandidaat scholing en activiteiten)
Er is een kandidaat waarmee we kunnen skypen.
De kandidatencommissie wil graag het advies voorlezen. Die ruimte wordt nog geboden. De kandidaten
zullen nog moeten worden toegelaten door het congres omdat de aanmelding binnen twee weken voor
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het congres plaats vond. De kandidatencommissie vindt het in dit geval een goed idee om haar voor te
dragen.
Femke (namens kandidatencommissie): * leest advies voor *
Vervolgens wordt er via spreekbuis Siebren een interessante constructie opgezet om maar contact te
krijgen met de in Rome verblijvende kandidaat Lotte Kars. De zaal vindt het hilarisch.
Lotte (via Skype): 'Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Lotte, 21 jaar, en ik studeer in Utrecht. Ik die
daar een Master Zorg, Ethiek en Beleid en ik rond momenteel mijn scriptie af. Daarna wil ik beginnen aan
een Master geneeskunde maar ik zou me eerst volledig focussen op het bestuur. Als ik verkozen word kijk
ik uit naar een heel mooi jaar. Ik vind het heel belangrijk dat PJO's de betrokkenheid van jongeren
stimuleren. Ik ben momenteel nog niet heel lang lid, maar ik heb veel dingen georganiseerd bij
verschillende organisaties. Ik ben daarnaast heel erg nieuwsgierig en denk dat ik vast alles heel snel kan
leren. Het wordt een fantastisch dwars jaar!'
Eerste termijn:
Noortje: 'Hoe is het in Rome?'
Lotte: 'Ontzettend leuk! Goed weer en een hele mooie stad!'
Tessel: 'Ik ben heel blij met mijn mogelijke opvolger!'
Lotte: *iets dat vreugde doet vermoeden*
Sjoerd (kandidaat politiek secretaris)
Sjoerd: 'Ik wil graag de kandidatencommissie bedanken voor het advies en de gesprekken. Iedereen heeft
het advies natuurlijk gelezen… Daarnaast zijn er nog een aantal dingen waar ik iets over wil zeggen. Ten
eerste de ledengroei. Dit levert de enorme uitdaging om iedereen zich thuis te laten voelen. Inhoudelijk
ligt daarbij ook een grote taak. We moeten voorkomen dat het steeds zichzelf herhalende activiteiten
worden. Tot slot wil ik ingaan op de faciliterende rol van politiek secretaris. De kandidatencommissie
twijfelt of ik daar sturing aan kan geven. Ik weet veel over economie en dat hangt met heel veel samen.
Daarnaast ben ik daadkrachtig en dat kan ik goed gebruiken in de communicatie met commissies. Helaas
is er geen kandidaat voor penningmeester, hier wil hij graag in gaan ondersteunen.'
Nol (kandidaat politiek secretaris)
Nol: 'In aanvulling op mijn advies: Ik ben bij veel commissies langs geweest en daar heb ik heel veel
inzichten opgedaan. Zo moet er meer water worden meegenomen bij de commissie integratie en
emancipatie… Ze maken hele pittige nasi. De rol van commissies binnen DWARS is een leerschool en
discussieplatform en ze organiseren activiteiten waarbij de verenging betrokken wordt. Dat vind ik mooi.
Daarnaast hebben afdelingen en commissies een belangrijke rol in de ledenbinding. Er is een tsunami aan
nieuwe leden die een plek moeten krijgen. Dat moet zeker ook lokaal kunnen dus wil ik de afdelingen
aansporen tot meer inhoudelijke activiteiten en het oprichten van commissies. Ook wil ik met DWARS
duidelijk tegen het rechtse geluid ingaan.'
Eerste termijn
Teun: 'Sjoerd, wat vindt je van economisme?'
Sjoerd: 'Ik ben tegen economisme, hoewel dat beter gespecificeerd moet worden.'
Nol: 'Het is een mooi boek van Jesse maar ik vind het belangrijk dat we vooral kijken waar we als DWARS
voor zijn, bijvoorbeeld duurzaamheid.'
Veerle: 'Op welk inhoudelijk punt wil je je inzetten?'
Sjoerd: 'Economie is heel interessant door de samenhang met andere thema's. Ik heb stage gelopen bij
Pakhuis de Zwijger, en ik schrijf een programma over burn-outs. Dat vind ik een heel belangrijk thema.
Maar voor thema's waar we op gaan in zetten wil ik graag weten wat er speelt onder de leden en wat zij
vinden.'
Nol: 'Er zijn heel veel inhoudelijke punten waar ik iets mee zou willen doen. Ik vind bijvoorbeeld onderwijs
heel belangrijk.'
Lynn: 'Er spelen veel onderwerpen binnen DWARS, in welke onderwerpen zijn jullie het zwakst onderlegd?'
Nol: 'Ik heb de minste technische kennis op internationale zaken, maar daar kan ik de samenwerking
zoeken met de internationaal secretaris. Daarnaast weet ik in tegenstelling tot Sjoerd weinig over
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economie.'
Sjoerd: 'Voor mij is dat rechtstaat en justitie.'
Tanika: 'Hoe willen jullie de commissies betrekken bij landelijke visiestukken, en de commissies landelijk
van kennis laten voorzien?'
Sjoerd: 'Ik snap de vraag niet helemaal.'
Isabel: 'Over de formatie: hoe zien jullie de verhoudingen van DWARS ten opzichte van GroenLinks?'
Nol: 'Dat is een lastig punt, mochten we in de coalitie komen moeten we GroenLinks vooral scherp
houden. Het is belangrijk dat ze op migratie, duurzaamheid en sociaal terrein standvastig blijven.'
Sjoerd: 'Daar sluit ik me bij aan. Wat de precieze rol van DWARS wordt is nog moeilijk te zeggen. Het is in
ieder geval belangrijk dat GroenLinks niet gereduceerd wordt tot een groene partij want daar halen we
onze winst niet.'
Stefan: 'Jullie hebben allebei naast politiek secretaris nog de ambitie om vicevoorzitter te worden, waar
gaan dan de prioriteiten liggen?'
Nol: 'Vicevoorzitter is een kleine rol, dus in essentie zal de prioriteit bij politiek secretaris liggen.
Sjoerd: 'Daar sluit ik me volledig bij aan.'
Anne: 'Willen jullie alle debatten zelf gaan doen?'
Sjoerd: 'Je moet natuurlijk hulp vragen als je iets niet weet, zo ook bij debatten. Ik zal zeker hulp zoeken bij
mede bestuursleden en elders indien nodig.'
Nol: 'Daar sluit ik me bij aan.'
Frank: 'Hoe pakken jullie het organiseren van interne debatten aan? Wat zijn daarbij de uitdagingen voor
het bestuur?'
Nol: 'Het intern debat moet vooral plaatsvinden binnen commissies en bij inspraakavonden. Daarvoor
moeten we commissies door laten groeien en ondersteunen.'
Sjoerd: 'Door veel inhoudelijke activiteiten te organiseren en te kijken wat de vele nieuwe leden willen,
bijvoorbeeld met een ledenenquête.'
Casey: 'Hebben jullie een concreet punt dat veranderd kan worden bij commissies?'
Nol: 'De huidige commissies zijn in grote lijnen goed. De presidia moeten wel geselecteerd worden, daar
heeft de ZoekCie nu een rol bij gekregen.'
Sjoerd: 'Daar sluit ik me bij aan. Daarnaast is het enthousiasmeren en scholing (bijvoorbeeld bij het
politiek overleg) ook belangrijk.'
Bas Mekel: Hoe zien jullie de inhoudelijke rol van afdelingen voor je?
Nol: 'Afdelingen kunnen goede input leveren voor het bestuur en voor nieuwe ideeën en thema's om op de
agenda te zetten.'
Sjoerd: 'Ik heb vooral bij commissies gezeten. Maar er ligt ook veel kennis bij de afdelingen. Een
ledenenquête kan helpen bij het goed richting geven van die kennis. Het is belangrijk dat iedereen zich
gehoord voelt.'
Anna-Robin: 'Is er één DWARSe politiek?'
Sjoerd: 'Er is een duidelijke dwarse ideologie (sociaal en groen).'
Nol: 'Het is belangrijk om altijd na te denken of iets bij onze ideologie past.'
Tweede termijn:
Tanika: 'Betreffende de faciliterende rol naar commissies: Momenteel zijn commissies vaak losse eindjes,
hoe wil je dat verhelpen?'
Nol: 'Daarvoor is scholing en de selectie van presidia belangrijk. Daarnaast is de terugkoppeling van de
politiek secretaris en de presidia erg belangrijk, onder andere door meer politieke overleggen kan dit
verbeteren.'
Sjoerd: 'Ik sluit me daarbij aan. Commissies moeten veel gaan samenwerken. Ik wil graag aan het begin
met alle commissies afspraken hierover maken.
Lucas (kandidaat campagne en communicatie)
Stefan: 'Er zijn drie kandidaten die zich na de deadline hebben aangemeld. Voor deze drie kandidaten
gelden verschillende situaties, wij geven nu graag de kandidatencommissie de ruimte om een toelichting
hierover te geven.'
Tim (Kandidatencommissie): 'Alle kandidaten die zich na de deadline melden worden in principe niet
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toegelaten tenzij anders besloten wordt door congres. Wij hebben de tijd gehad om een advies te schrijven
voor Sigrid en Lotte. Er is echter nog geen advies voor Lucas, daarom is ons advies aan het congres om de
procedure na het congres te laten doorlopen en hem wellicht interim te laten benoemen door RvA.'
Mark (namens bestuur): 'Wij sluiten ons aan bij dit advies.'
Stefan: 'Dat zou bij instemming van het congres dan ook betekenen dat andere mensen zich nog voor
deze functie kunnen aanmelden.'
Lucas: 'Ik leg eerst graag verantwoording af voor deze weg. Mijn reden voor de late aanmelding is dat ik
eigenlijk had gehoopt op een andere kandidaat. Ik dacht al wel langer na over deze functie en het is dus
geen last-minute zaterdagavond ingeving. De procedure die de kandidatencommissie voorstelt vind ik niet
wenselijk, ik laat graag de keuze aan het congres in plaats van aan de RvA.'
Eerste termijn:
Tim: In reactie op je betoog: 'Democratie is een mooi ding maar doe het geïnformeerd, een advies van de
kandidatencommissie is daarvoor belangrijk.'
Stefan: 'We stemmen over het voorstel van de kandidatencommissie om twee kandidaten met een advies
toe te laten tot de stemming en één kandidaat zonder advies niet. We stemmen eerst over de twee
kandidaten met een advies van de kandidatencommissie.
Stemming: ruime meerderheid is voor.
Stefan: 'De volgende stemming is om de kandidaat zonder advies niet toe te laten tot de stemming.'
Stemming: Meerderheid is tegen toelating van Lucas tot de verkiezing van campagne en communicatie.
Jeroen (kandidaat secretaris):
'Ik ben een Groninger en Drentenaar. Er is al lang geen Groningse kandidaat geweest, ik wil graag het
Groningse geluid gaan vertegenwoordigen. Ik ben echter niet trots op mijn kacie advies. Ik heb me bij veel
verenigingen in commissies en dergelijke ingezet, onder andere vaak als secretaris. Ik wil het interne,
verouderde mailsysteem graag aanpassen. De communicatie binnen DWARS loopt momenteel vrij
ongestructureerd. Daarnaast wil ik een ledenonderzoek uitvoeren en daarmee meer ruimte creëren voor
de afdelingen. Daarnaast doe ik een verkiezingsbelofte: Als jullie me verkiezen zal ik alle afdelingen
bezoeken als secretaris.'
Sigrid (kandidaat secretaris):
'Ik ben een harde werker met veel discipline. Deze kwaliteiten wil ik graag gaan gebruiken voor de
organisatie van DWARS. Onder andere wil ik de afdelingen helpen professionaliseren en uitbreiden, ze
verdienen ook meer waardering vanuit het landelijk bestuur. Daarnaast stel ik voor om een
congrescommissie op te zetten omdat het congres veel werk schijnt te zijn. Ik wil graag de Zoekcommissie
bedanken voor hun werk. Ik wil komend jaar graag mijn coschappen uitstellen voor en jaar in het landelijk
bestuur.'
Eerste termijn:
Anouk: 'Jeroen, ik wilde je wat vragen over het waarderen van het werk van andere DWARSers. De
trainingen die ik in Groningen heb gegeven lijken niet gewaardeerd te worden. Is het mogelijk om daar
meer respect voor te tonen?'
Jeroen: 'Wat je daar gedaan heb waardeer ik wellicht wel'
Jolan: 'Jeroen, waarom ga je voor secretaris? Als secretaris is het absurd om alle afdelingen te willen
bezoeken.'
Jeroen: 'Ik vind secretaris een hele leuke functie. Ik heb dat bij verschillende commissies en organisaties al
gedaan. Daarnaast heb ik ideeën bij DWARS om dingen te verbeteren.'
Emile: 'Jeroen, wat bedoel je met management systeem?'
Tessel: 'Jeroen, waarom kom je met ideeën die niet bij de secretaris horen?'
Arie: 'Mijn mailsysteem werd zojuist beledigd, hoe zit het met de contracten die onder andere in
samenwerking met GroenLinks lopen?'
Isabel: 'Ik vind het mooi als bestuursleden alle afdelingen willen bezoeken. Hoe zit het met de vete tussen
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de afdeling Groningen en Leiden-Haaglanden?'
Tim: 'Ik wil graag oproepen om minder verwijtende vragen te stellen. Aan Sigrid: wat wil je inhoudelijk
bereiken om de communicatie te verbeteren?'
Sigrid: 'Ik wil graag werken aan de communicatie met de RvA en bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Volgens mij
loopt het verder goed.'
Fayka: 'Wat is jullie ervaring voor deze functie?'
Sigrid: 'Ik ben nu anderhalf jaar secretaris bij de afdeling Rotterdam Rijnmond. Daarnaast ben ik ook
secretaris bij de kandidatencommissie van GroenLinks Rotterdam.'
Jeroen: 'Ik wil het advies van de kandidatencommissie niet bagatelliseren. Maar ik heb een bestuursjaar
gedaan bij de afdeling Groningen. Daar heb ik mijn taken goed uitgevoerd, vraag vooral na bij mijn
bestuursgenoten.'
Emma: 'Als je Google Apps wil gebruiken voor de communicatie, moeten we dan niet oppassen voor de
privacyproblemen?'
Jeroen: 'Het systeem van google werkt fantastisch, ik wil graag hierover in gesprek.'
Myrte-zonder-h: 'Wat is de ervaring van Sigrid?'
Tessa: 'Jeroen, kun je reflecteren op je bestuursjaar in bij de afdeling Groningen?
Tweede termijn:
Anouk: 'Hoe sta je in het waarderen van mensen?'
Jeroen: 'Je moet mensen beoordelen op wat ze bereikt hebben en de manier waarop.'
Fayka: 'Is er nog ervaring buiten DWARS en GroenLinks?
Sigrid: 'Niet veel'
Bas van Weegberg (kandidaat voorzitter):
* leest verhaal voor *
Eerste termijn:
Noortje: 'Ik ben trots op je, maar jammer genoeg ben je een man. Daarnaast wil ik graag een hartenkreet
naar je doen: Houd DWARS altijd als je absolute prioriteit! Hoe vind je het dat je straks 6 vrouwen in je
bestuur hebt?'
Bas: 'Zes vrouwen in het bestuur is leuk.'
Elias: 'Hoe ga je genoeg tijd maken voor je bestuursfunctie naast allerlei andere dingen?'
Gjalt: 'Hoe sta je in duurzaamheidsacties?'
Anke: 'Kun je je leiderschapskwaliteiten illustreren?'
Bas: 'Leiderschap is prima te doen. Ik heb ervaring opgedaan tijdens afgelopen bestuursjaar en in de
afdeling. Ik creëer graag een warme sfeer.'
Veerle: 'Hoe ga je andere PJO's bereiken?'
Bas: 'We zijn het nu eens over het Parijs-akkoord, maar we zullen daarop moeten blijven hameren.'
Benjamin: 'Kun je een verkiezingsbelofte doen over Fristi?'
Bas: '?'
Frank: 'Hoe voorkomen we een clash van internationale taken ten opzichte van de voorzitterstaken?'
Bas: 'Zou je een concreet punt kunnen noemen?'
Willemijn: 'Ben je bereid GroenLinks te verwaarlozen indien nodig?'
Bas: 'Ik denk niet dat mijn GroenLinks-perspectieven negatief beïnvloed zouden hoeven worden, maar
DWARS zal altijd mijn prioriteit zijn.'
Job: 'Hoe sta je tegenover linkse samenwerking?'
Bas: 'De aandacht die daar nu voor is moet blijven.'
Tweede termijn:
Femke: 'Een mogelijk raadslidmaatschap is echt niet te combineren met voorzitter van DWARS, hoe zie jij
dat? En hoe ga je om met jouw advies met betrekking tot conflicten?'
Bas: 'Ik denk serieus na over een raadslidmaatschap en over de combinatie, ik denk dat het praktisch
mogelijk moet zijn, maar het kan inhoudelijke conflicten opleveren. Dit zal ik moeten oplossen. Daarnaast
heb ik geleerd tijdens het afgelopen jaar om lastige dingen op tafel te leggen.'
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Anke: 'Ben jij iemand die het overzicht houdt over de taken die gedaan moeten worden.'
Bas: 'Ja, zoals ook in het advies beschreven staat. Ik denk graag mee met anderen.'
Frank: 'Op het Global Young Greens congres was Noortje niet in de gelegenheid om er te zijn, dat is een
voorbeeld van hoe het soms moeilijk te combineren is. Hoe op te lossen?'
Bas: 'Dit voorbeeld was helaas door overmacht. Aandacht voor internationaal is belangrijk, en ik wil dat
zelf ook gaan doen.'
Bekendmaking stemming bestuurskandidaten:
Bas verkozen tot voorzitter
Sigrid verkozen tot secretaris
Nol verkozen tot politiek secretaris
Rosanne verkozen tot internationaal secretaris
Anne verkozen tot bestuurslid organisatie en leden
Lotte verkozen tot bestuurslid scholing en activiteiten
Penningmeester en campagne en communicatie nog vacant
Emile en Robbert (kandidaten raad van advies)
Emile: 'Ik ben momenteel natuurlijk penningmeester, de RvA lijkt me een mooi vervolg.'
Robbert: 'Ik ben nu twee jaar lid van DWARS. Ik denk dat ik mijn ervaring bij andere verenigingen goed in
de RvA kan gebruiken.'
Eerste termijn:
Veerle: 'Emile, er is nog geen kandidaat voor penningmeester. Wil je niet nog een jaartje doorgaan?'
Emile: 'Nee, maar als we straks geen penningmeester hebben ga ik graag tijdelijk interim door en zal me
dan afzijdig houden van de RvA.'
Lynn (kandidaat hoofdredacteur OverDWARS):
Lynn: 'Het was een eer om hoofdredacteur te mogen zijn, ik blijf dat graag nog een jaar. We hebben veel
mooie dingen bereikt afgelopen jaar. De interne organisatie kan wel nog beter. We moeten werken aan
een witboek, en een nieuwe procedure voor ingezonden stukken.'
Eerste termijn:
Maran: 'Hoe verhouden jullie je tot het bestuur?'
Lynn: 'Pure onafhankelijkheid is lastig want er is wel financiële afhankelijkheid. Het is altijd belangrijk om
de vereniging niet te schaden. Bij twijfel is er overleg met het bestuur.'
Myrte-zonder-h: 'Onze complimenten en steun namens de gehele redactie.'
Stemming RvA en hoofdredacteur OverDWARS:
De kandidaten worden verkozen.
Benoeming zoekcommissie.
Joost: 'Ik wil graag in de zoekcommissie omdat ik veel mensen met talent binnen Leiden-Haaglanden ken.'
Iris: 'Het lijkt me leuk om in de zoekcommissie te gaan na een jaar bestuur en enthousiasme over te
dragen.'
Rosanne: Ik sluit me aan bij mijn voorgangers.'
Tim: 'Ik wil een multi-provinciaal bestuur realiseren.'
Bas:' Jullie hebben kunnen lezen waarom ik in de zoekcommissie wil.'
Sonja: 'Ik heb een mailtje gestuurd dat er iets te veel in de in-crowd werd gezocht en wil mensen uit
Rotterdam aanmoedigen om het bestuur in te gaan.'
Femke: 'Protest tegen stemming, nu de zoekcommissie wordt uitgebreid (HHR wijziging) kunnen we een
extra lid toevoegen. '
Stefan: 'Ik schors de vergadering om in de statuten na te kijken of er iemand tegen advies van het bestuur
in kan worden benoemd.'
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Nieuw verkozen politiek secretaris Nol wordt gevraagd of hij in de zoekcommissie plaats zou willen
nemen.
Stemming:
De zoekcommissie wordt benoemd aangevuld door Nol (politiek secretaris).
Benoeming campagnecommissie:
Vraag tussendoor van Nol: 'Krijgt de campagnecommissie ook een opdracht mee en moeten we die
verkiezen?'
Iemand van het bestuur: 'Gebruik je democratische recht, het moet niet maar we geven het congres de
gelegenheid.'
Noortje: 'Ik ben nu nog voorzitter en werk voor GroenLinks en voer daar campagne. Bij conflictsituaties zal
ik mijn mond houden.'
Maran: 'Ik wil graag verder naar de gemeenteraadsverkiezingen.'
Myrte-zonder-h: 'Ik ben afgelopen campagne enthousiast geworden.'
Ellemieke: Ik maak GIFjes.'
Eerste termijn:
Siebren: 'Hoe zit het met genderdiversiteit?'
Noortje: 'Er behoren geen maximum quota voor niet mannelijke kandidaten te worden opgelegd. En de
voorzitter (Bas) zit er ook in.'
Elias: 'Hoe zijn jullie van plan om de aandacht te verdelen over het hele land, wat zijn jullie plannen en hoe
ondersteunen we jongeren?'
Noortje: 'We moeten dit nog afstemmen. We gaan achterhalen welke DWARSers kandidaat worden.'
Stemming:
'De campagnecommissie wordt bij acclamatie benoemd'
Vaststellen opdracht zoekcommissie
De opdracht voor de zoekcie wordt bij acclamatie vastgesteld.
Rosanne (kandidaat vicevoorzitter):
Rosanne: 'Wat mij betreft zijn er drie belangrijke dingen. De vicevoorzitter moet een goede aanvulling zijn
op de voorzitter, DWARS goed naar buiten toe vertegenwoordigen als nodig, en interne zaken goed
regelen. Ik ben veel bezig met groene onderwerpen, en ik heb voorzitterservaring (onder andere in de
afdeling Wageningen). Er zullen veel evenementen in het teken staan van de Gemeenteraadsverkiezingen,
daar weet ik van alles van middels het traject2018. Daarnaast hou ik van opiniestukken schrijven en ben ik
op veel verschillende manieren en commissies actief geweest.'
Nol (kandidaat vicevoorzitter):
Ook een groene kandidaat, energie en grondstoffen studeert milieuwetenschappen. =aanvulling op Bas en
kan Bas daarin goed vervangen. Voorzitterservaring studievereniging. GR verkiezingen zijn interessant,
daar kan hij zich nog goed in verdiepen> bereid veel te leren van oa de afdelingen.
Eerste termijn:
Veerle: 'Rosanne, hoe denk je de voorzitter te vervangen als zowel jij als de voorzitter in het buitenland
zijn?'
Rosanne: 'Dat geldt vooral voor de General Assembly (die hopelijk in Nederland is), maar dat zal geen heel
groot probleem zijn.'
Gjalt: 'Hoe sta je tegenover klimaatactie met DWARS?'
Rosanne: 'Ja, we gaan klimaatactie voeren. De divestment-campagne begint onder andere.'
Nol: 'Klimaat is het grootste vraagstuk waar we voor staan, volop actie voeren dus! Er ligt een grote rol
voor de klimaatactiecommissie aangevuld door het bestuur.'
Femke: 'Wat zijn je minder positieve kanten en wat zijn je leerpunten?'
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Nol: 'Ik heb geen ervaring met mediaoptredens en weet niet zo goed hoe dat zal gaan, daarom kan
mediatraining nuttig zijn.'
Rosanne: 'Ik wilde hetzelfde noemen.'
Er wordt gestemd via briefjes.
Uitslag vicevoorzitter
Rosanne is verkozen tot vicevoorzitter
Bas: 'Bedankt allemaal. Luuk, Sjoerd en Jeroen ook heel erg bedankt!'
Rosanne (moet Bas nu al aanvullen…): 'We hopen dat er nog mensen komen voor campagne en
communicatie en voor de penningmeester.'
7. Visiestuk circulaire economie:
Tanika (voorzitter commissie): 'Een circulaire economie is ontzettend belangrijk, we moeten de wereld
duurzamer maken. Dan moeten we naar een circulaire economie. Waar we blijven werken met
grondstoffen uit de keten. Het voorstel bestaat uit algemene voorstellen en concrete maatregelen voor
een circulaire economie.
Hoofdstuk 1 en 2:
Tanika: 'Het eerste hoofdstuk is de inleiding. Het tweede hoofdstuk gaat over productie. Producten
moeten langer mee kunnen gaan en gerecycled kunnen worden. Alles moet zo duurzaam mogelijk
gebruikt worden. Vanaf de eerste stap in de productie moet hierover nagedacht worden.'
Eerste termijn:
Gjalt: 'In hoofdstuk 2 wordt er gesproken over biomassa en brandstof. Klopt het dat je dit met C-atomen
wilt doen? Willen we dan niet af van dieren die mest produceren?'
Tanika: 'Biomassa is hier inderdaad vooral in gebruik als grondstof, en daarmee als vervanger van aardolie
en plasticproductie. Wat betreft kunstmest: we willen dat we stoppen met het winnen van fosfaat, maar
ook het liefst minder van dieren.'
Nienke: 'In hoofdstuk 2 wordt verwezen naar onderzoek naar bioplastics, komt dat nog?'
Tanika: 'We konden weinig concrete doelstellingen vinden, daarom hebben we deze niet opgenomen.'
Teun: 'Kaarsen zijn vaak van dierlijk vet. Hebben we liever kaarsen van dierlijk vet of veganistische kaarsen
van plantaardige oliën?'
Tanika: 'Als commissie hoeven we ons niet per se uit te spreken tegen dierlijke vetten. Dierlijke vetten zijn
namelijk wel per definitie circulair.'
Tweede termijn:
Robbert: 'Bij biobrandstoffen hebben jullie het over de derde generatie, terwijl het debat over de tweede
generatie ook best genuanceerd is. Bovendien heeft de tweede generatie niet per se competitie met
landbouwgrondstoffen.'
Tanika: 'We hebben gekozen voor de derde generatie in verband met de veiligheid, en zo lokaal mogelijke
productie. Biobrandstof kan competitie opleveren bij minder lokale productie.'
Gjalt: 'Kunstmest kan ook op basis van andere grondstoffen dan fosfaat. Kunnen we hier niet beter op
overgaan?'
Tanika: 'Het overgrote gedeelte van kunstmest wordt gemaakt uit fosfaat. Een dierlijk product is echter
een beter alternatief. We staan echter niet negatief tegenover alternatieven zolang deze circulair zijn.'
Hoofdstuk 3 (gebruik):
Stefan (van commissie): 'We willen verspilling van grondstoffen en energie voorkomen. We willen
daarnaast de levensduur van producten verlengen door goedkopere reparatie, en het verlengen van de
wettelijke garantie. De deeleconomie moet worden gestimuleerd door producten eigendom te laten zijn
van de producent.'
Eerste termijn:
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Femke: 'Hebben jullie nagedacht over nee-nee stickers en effect op lokale pers? Is standaard ja-nee dan
niet beter?'
Stefan: 'Heel veel lokale pers wordt sowieso niet gelezen en kan tegenwoordig ook goed online.'
Noah: 'Wettelijke garantieperiode voor producten die niet per se te repareren zijn, is daar over nagedacht?'
Stefan: 'De wettelijke garantie geldt bijvoorbeeld niet voor kleding.'
Gjalt: 'Producenten worden zo leenbureaus, er zijn echter ook verhuurders hoe zien jullie dit voor je?'
Stefan: 'Het is de bedoeling om dit alleen in te voeren producten die kort gebruikt worden. Het is het
meest effectief als de gemeentes hierbij helpen.'
Pim: 'Waarom wil je een lager btw tarief?'
Stefan: 'We hebben gekeken naar andere belastingconstructies via btw, maar die mochten niet van de
Europese regelgeving.'
Anna-Robin: 'Waarom hebben jullie de keuzes gemaakt die je gemaakt hebt?'
Stefan: 'We hebben het geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk op te schrijven.'
Hoofdstuk 4 (verwerking materialen):
Stefan (commissie): 'Veel afval wordt verbrand onder het mom van duurzame energie, terwijl afval ook
vaak gerecycled kan worden. Een beter systeem voor afvalinzameling lijkt ons het meest effectief. Daarbij
moet restafval structureel duurder zijn dan overig categorisch gescheiden afval en de statiegeldregeling
uitgebreid.'
Eerste termijn:
Veerle: 'In sommige gevallen zijn we afhankelijk voor de afvalverbranding voor bijvoorbeeld warm water,
hebben jullie daarover nagedacht?'
Stefan: 'We zijn momenteel afhankelijk voor energie uit afval, daar willen we graag van af. Een mogelijke
oplossing is bijvoorbeeld geothermie.'
Nienke: 'Het gaat over het inleveren van kleine plastic flesjes op verschillende locaties (o.a. stations). Is dat
haalbaar en zinnig? En is het haalbaar om 99% van het afval te laten recyclen?'
Stefan: 'Op het station worden momenteel veel plastic flesjes weggegooid, vandaar die locatie. Nederland
loopt momenteel voorop wat betreft afvalscheiding, maar het kan beter.'
Gjalt: 'Gescheiden inzamelen en meer statiegeld zijn natuurlijk goed, maar wil je niet vooral juist zorgen
dat mensen niet meer kopen? Daarnaast hebben jullie het over dat mensen zelf moeten scheiden, is dat
effectiever dan scheiding bij de afvalverwerking?'
Stefan: 'Met statiegeld worden producten indirect ook meteen duurder, en daarmee hopen we dat mensen
bewuster dingen gaan kopen.'
Marijn: 'In aanvulling op Nienke: inzamelen op stations is bijvoorbeeld op metrostations in Rotterdam al
het geval, moeten we dat wel op de OV-kaart storten of zoals in Rotterdam via vouchers of iets dergelijks?'
Tweede termijn:
Nienke: 'Mijn tweede vraag ging over recycling in plaast van over scheiding van afval.'
Tanika: 'Het streven is om 99% te recyclen, dus dan gebruik je ook geen niet-recyclebare grondstoffen.'
Amendement hoofdstuk 3:
Femke: 'Ik wil bij het eerste bulletpoint van hoofdstuk 3 -en huis-aan-huis bladen- verwijderen.'
Tanika: 'Ik ben tegen deze motie. We stellen het bereiken van een duurzame economie boven de lokale
pers.'
Stemming amendement:
Het amendement is verworpen.
Stemming visiestuk:
Het visiestuk is aangenomen.
8. Moties:
Stefan: 'We zullen de ludieke moties minder tijd geven en de meer inhoudelijk voorstellen geven we meer
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tijd om over te spreken.'
Motie 1: Afdelingsbuddie for president
De motie wordt overgenomen door het bestuur.
Willemijn: 'De afdelingsbesturen hebben bij elkaar gezeten en dit is een van de conclusies van de
evaluatie.'
Stemming:
De motie is aangenomen.
Motie 2: lokale budgetten
Lukas: 'Afdelings-penningmeesters moeten vaak dingen uit eigen zak betalen en achteraf declareren,
daarom deze motie.'
Eerste termijn:
Jolan: 'Afdelingen hebben geen officiële status dus daarom zal het moeilijk blijken. Denk daar aan.'
Stemming:
De motie is aangenomen.
Motie 3 en 4 zijn ingetrokken
Motie 5: Lokale pers naar de lokale DWARSer
Isabel: 'Lokale media zijn belangrijk voor de afdelingen. Daarom deze motie.'
Eerste termijn:
Noortje (bestuur): 'Volgens mij zijn we overeengekomen dat we de laatste zin schrappen. Dat is niet zo dus
we amenderen dit. De laatste zin lijkt ons onwenselijk omdat het niet altijd mogelijk is en gek is om
toestemming te vragen.'
Frank: 'Als je de laatste zin schrapt roept de motie niks op.'
Isabel: 'Jawel'
Amendement: Schrappen laatste zin. Amendement wordt overgenomen.
Stemming: motie met amendement.
De motie is aangenomen.
Motie 6: Vraag afdelingen over afdelingen
Willemijn: 'Afdelingsbeleid en plannen daartoe willen we in meer overleg. Vandaar deze motie.'
Eerste termijn:
Tessel (bestuur): 'Dat gebeurt al, kom vooral als afdelingsbestuur naar inspraakmomenten en kaderdagen.'
Tim: 'Volgens mij kunnen we beter fatsoenlijk afdelingsbeleid invoeren.'
Stemming:
De motie is aangenomen.
Motie 7: Meer hosselen onder Middelbare Scholen.
Job: 'Er is weinig politieke betrokkenheid onder jongeren. Daarom deze motie.'
Eerste termijn:
Tessel: 'Er is een PJO scholingspakket. Ga ermee aan de slag.'
Sjors: 'DWARS groeit en de afdelingen worden belangrijker. Daarom wil ik middels een amendement de
afdelingsbesturen laten oproepen in plaats van het bestuur.
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Job: 'De motie gaat over het laten organiseren.
Myrte-zonder-h: 'Het gaat over tien activiteiten, voor welke termijn?'
Bram: 'De uitvoering van het Middelbare Scholenpakket is minimaal.'
Robbert: 'De motie zegt niet zoveel doordat het veel vragen oproept door vaagheid.'
Wouter: 'Ik wil graag middels een amendement 10 activiteiten laten vervangen door extra activiteiten.'
Amendementen:
Roept het bestuur op vervangen door roept afdelingsbesturen op.
Het amendement is aangenomen.
Vervang 10 activiteiten te organiseren met door extra activiteiten.
Het amendement is overgenomen.
Stemming:
De motie is verworpen.
Motie 9: Interne server
Luuk: 'We willen dit graag om documenten beter te kunnen delen en ter transparantie.;
Eerste termijn:
Gjalt: 'Gaat het om een fysieke server of om een centrale digitale opslagplek?'
Luuk: 'Vanwege de privacy hebben we liever een fysieke server.'
Emma: 'Houden jullie rekening met de privacy?'
Luuk: 'Ik verwijs naar mijn vorige antwoord.'
Rogier: 'Ik vind het een geweldige motie. Het zou mooi zijn als die in samenwerking met de commissie
privacy en technologie wordt uitgewerkt.'
Arie: 'Het is ooit al uitgezocht, en het bleek niet mogelijk op de servers en netwerken van GroenLinks.'
Het bestuur laat het over aan het congres.
Stemming:
Stemming via stemtelcommissie:
Voor: 39
Tegen: 34
De motie is aangenomen.
Motie 10: Liefde voor afdelingen.
Sigrid: 'De afdelingen worden groter en daarom is er meer aandacht nodig voor de afdelingen, onder
andere middels deze motie.'
Stemming:
De motie is aangenomen.
Motie 11: Meer groen op straat
Job: 'We zijn niet zo goed in de gewone man aanspreken, vandaar deze motie.'
Eerste termijn:
Noortje (bestuur): 'Gewone mannen gaan we niet bereiken en deze motie sluit niet-mannen uit.'
Job: 'Noortje is een populist.'
Tim: 'Gewone man Endevelt wil geen extra activiteiten speciaal voor hem.'
Benjamin: 'Kunnen we dit niet beter overlagen aan de afdelingen?'
Stemming:
De motie is verworpen.
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Motie 12: Duurzamer servies
Elias: 'Het servies moet duurzamer'
Eerste termijn:
Jolan: ** gebruikt allerlei historische argumenten **
Imre: 'Ik wil graag per amendement toevoegen dat ook het afval wordt gescheiden.'
Het amendement wordt overgenomen.
Noortje (bestuur): 'In de kern zijn we het er mee eens maar organisatorisch is het afhankelijk van locatie en
afdeling die het organiseert.'
Stemming:
De motie is aangenomen.
Motie 13: Condooms
Paul: 'Ik houd van coole shit.'
Eerste termijn:
Emile: 'Het kost veel geld. Met 1500 nieuwe leden zou je op duizenden euro's uitkomen.'
Noortje: 'Ik zou het in overweging nemen als het woord condooms wordt vervangen door beflapjes.'
Frank: 'Ik wil dit graag amenderen'
Amendement:
Maak er van: ...constaterende dat leden, en met name Amsterdamse leden al genoeg coole shit hebben.
Het amendement is overgenomen.
Stemming:
De motie is aangenomen.
Motie 14: Fuck the system
Marius: 'Een condoom verdient een coole slogan.'
Eerste termijn:
Noortje: 'In het kader van inclusiviteit amendeer ik het graag naar 'Neuk het systeem'.'
Marius: 'Dat vind ik niet goed.
Amendement:
Vervang Fuck the system in Neuk het systeem
Amendement aangenomen.
Stemming:
De motie is aangenomen.
Motie 15: Nederland is kleiner dan je denkt.
Djoke: 'Het doel van deze motie is meer bewustwording.'
Eerste termijn:
Isabel: 'Deze randstedeling voelt zich gediscrimineerd. We bedanken jullie voortaan als je helemaal naar
Den Haag bent afgereisd.'
Tim: 'Laten we elkaar respecteren en niet kleinzerig doen.'
Stemming:
De motie is verworpen.
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Motie 16: DWARS naar ende gelande
Gjalt: 'Sommige klimaatacties zijn technisch gezien niet geheel legaal. Terwijl we goed op blijven letten
gaan we dit soort licht illegale acties uitvoeren.'
Stemming:
De motie is aangenomen.
Motie 17: Dwars naar code rood.
Gjalt: 'Kom daar heen.'
Eerste termijn:
Sjoerd: 'Ik vind dit lastig, aangezien deze organisatie waar tegen je dan gaat protesteren juist wel iets doet
met de circulaire economie.'
Gjalt: 'Het is de grootste benzinehaven ter wereld en de grootste kolenoverslag van Europa. Laten we de
lobbyisten daar helpen.'
Stemming:
De motie is aangenomen.
Motie 18: Visiestuk
Femke: 'Deze motie roept het bestuur op meer structuur te bieden voor de bespreking van een visiestuk.'
Stemming:
De motie is aangenomen.
Motie 19: Viva la revolution
Multinationals ontwijken belasting, kapitalisme slaat door. Dan maar een revolutie.'
Eerste termijn/amendement:
Noortje: 'Ik zou het graag wijzigen in een rode vlag.'
Het amendement wordt overgenomen,
Stemming:
De motie is aangenomen.
Motie 20: Cofveve
Ahmet: 'Er zijn drie landen die het klimaatverdrag niet ondertekend hebben. Onder andere ene oranje
president is hiervoor verantwoordelijk.'
Stemming:
Via stemtelcommissie:
voor: 43
tegen: 30
De motie is aangenomen.
Motie 21: Frank
Noortje: 'Frank is vandaag in 3-delig pak. De RvA moet hem een kledingadvies geven.'
Eerste termijn:
Frank: 'Ik voel me vereert dat er een motie naar me vernoemt is, maar ik voer exact uit wat mij vorig jaar
via een motie is verzocht.'
Motie wordt niet in stemming gebracht.
We hebben in meerderheid besloten ludieke moties desnoods door te schuiven naar volgend congres.
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Motie: Groen voorbeeld doet goed volgen
Sjors: 'Ik roep op om geen vlees te eten. DWARS is tegen vliegen en vlees eten. We houden het bij deze
oproep.'
9. Benoeming snotneus:
Stefan: 'Jesse is natuurlijk onze echte snotneus. Maar wij benoemen hierbij Myrte-zonder-h tot stotneus
van het congres. Het wordt hierbij vereeuwigd in de notulen.'
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