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Locaties en routebeschrijving
Vergaderlocatie
Het congres vindt plaats in BlueCity in Rotterdam, Maasboulevard 100. Deze locatie ligt op een
kwartier fietsen van station Rotterdam Centraal. Vanaf Rotterdam Blaak ben je er lopend binnen een
kwartier. Met het openbaar vervoer ben je er binnen twintig minuten vanaf Rotterdam Centraal.

Geel: Rotterdam Centraal Station
Paars: Station Rotterdam Blaak
Blauw: Slaaplocatie StayOkay (Overblaak 85-87)
Oranje: Eetlocatie Aloha (Maasboulevard 100)
Groen: Congreslocatie BlueCity (Maasboulevard 100)
Zwart: Feestlocatie RSG (Haringvliet 94)

Dinerlocatie
Het diner is zal plaatsvinden bij Aloha. Dit zit in hetzelfde gebouw als het congres (Maasboulevard
100). Bij je aanmelding voor het congres kun je aangeven of je zaterdagavond mee wilt eten. Zonder
aanmelding voor het diner kun je dus ook niet mee-eten op zaterdagavond.

Overnachting
Voor de nodige nachtrust hebben we bedden voor jullie klaar staan bij de StayOkay, adres
Overblaak 85-87. Deze StayOkay zit in de kubuswoningen en is alleen daarom al de moeite waard.

Feestlocatie
Zonder feest zou het congres niet compleet zijn. De voetjes kunnen op zaterdagavond van de vloer bij
het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, Haringvliet 94.

Contactpersonen
Dominique Blokland
Marijn Prins
Julia Matser

0615668682
0621376760
0649908475

(Voorafgaand en tijdens het congres)
(Namens de organiserende afdeling)
(Voorzitter DWARS)
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Vergaderorde
Tijdens de verkiezingen, wijzigingsvoorstellen en verantwoordingen
•
•
•

•

Reacties door middel van de “sprekersij” (indien mogelijk opstaan, in ieder geval groene
stemkaart in de lucht), die na oproep van de voorzitter wordt gesloten en waarvan niet van
afgeweken wordt.
Het is belangrijk dat je voor het stellen van je vraag je naam noemt voor in de notulen.
We werken bij een aantal onderdelen in termijnen. Alleen wanneer daar echt behoefte aan is,
is een tweede termijn toegestaan. In de tweede termijn worden in principe geen nieuwe punten
meer aangedragen. Het gaat hier om verhelderende vragen over onderwerpen die al
besproken zijn.
Het is in verband met de tijd belangrijk dat iedereen zijn inbreng zo kort en bondig mogelijk
houdt.

Agenda
Zaterdag
09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.45 uur
12.10 uur
12.55 uur
13:05 uur
13.55 uur
14.25 uur
14.35 uur
15.00 uur
15.45 uur
16.15 uur
17.45 uur
18.30 uur

Inloop
Kennismakingsbijeenkomst
Welkomstwoord en opening: Benoeming presidium en stemtelcommissie
Vaststellen notulen Zomercongres 2018 en vaststellen agenda
Verantwoordingen Landelijk Bestuur
Khadija Arib (voorzitter Tweede Kamer)
Aankomende verkiezingen Europees Parlement en Eerste Kamer
Lunch
Verantwoording Raad van Advies
Verantwoording OverDWARS
Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk Reglement en Statuten
Judith Bokhove (namens GroenLinks wethouder in Rotterdam)
Pauze
Wijzigingsvoorstellen Politiek Programma
Sluiting en borrel
Naar de dinerlocatie

Zondag
09.45 uur
10.00 uur
10.10 uur
10.25 uur
11.05 uur
11.20 uur
11.35 uur
12.20 uur
13.20 uur
13.45 uur
14.45 uur
15.25 uur
15.40 uur
16.30 uur

Inloop
Opening: Benoeming presidium en stemtelcommissie
Vaststellen agenda
Verantwoordingen Zoekcommissie
Verkiezing Raad van Advies
Benoeming Kandidatencommissie, vaststellen opdracht Kandidatencommissie
Verantwoording Kascommissie en benoeming kascommissie
Diederik ten Cate (woordvoerder GroenLinks)
Lunch
Verantwoording Kandidatencommissie
Beleidsplan en Begroting 2019
Wijzigingen op het Politiek Programma (vervolg)
Pauze
Moties
Sluiting: Benoeming Snotneus, Corrie van het Congres en winnaar van het congresspel
Mededelingen
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Algemene bestuursverantwoording
Na de eerste maanden hectiek, onze eerste pieken en dalen, is het tijd voor de eerste verantwoording.
De eerste maanden besturen stonden in teken van het wiel opnieuw uitvinden, veel contact met het oudbestuur (waarvoor dank!), elkaar zo goed leren kennen dat je ruzie durft te maken, eerste plannen
uitvoeren en nog veel meer plannen maken. Hoe dat ging lees je in deze verantwoording en welke
plannen we nog meer maakten lees je in het beleidsplan!

Impact op de samenleving
We vertegenwoordigen DWARS in het maatschappelijk debat met opiniestukken en mediaoptredens
en door actie te voeren als we boos zijn. De eerste resultaten zijn drie opiniestukken, twee
uitnodigingen bij media en vier acties op straat. We zijn tevreden met deze aantallen, maar we zetten
ons in om komend half jaar een groter bereik te hebben met onze geschreven stukken en willen meer
zelfstandig actie gaan voeren.

Evenementen brengen DWARSers samen
Met de zomertour, het zomerkamp, DWARS XL en het symposium hebben we inmiddels vier succesvolle
grootschalige evenementen achter de rug. Komend half jaar starten er verschillende scholingstrajecten
en zullen er diverse reizen worden gemaakt. Voor de campagnes voor de Provinciale Staten en de
Europese verkiezingen zal er weer een aftrap worden georganiseerd en de successen – want succesvol
zullen de campagnes zijn – zullen worden gevierd!

Een altijd ontwikkelende organisatie
Dit is het derde bestuur dat werkt in de huidige bestuursstructuur. Het is dus tijd voor een evaluatie. Dat
doen we komend jaar in samenwerking met oude besturen, de Raad van Advies (RvA) en andere
relevante gremia. Resultaten hiervan worden gepresenteerd op het Zomercongres van 2019.
Afdelingen krijgen bij de grootte van onze organisatie een steeds belangrijkere rol en hiervoor
proberen wij hen de juiste professionele ondersteuning te geven. Ook zal het huisvestingsbeleid verder
worden uitgevoerd en mogelijk al de verhuizing in gang worden gezet. Wat betreft financiën heeft
DWARS de laatste jaren veel gespaard, waardoor de reserves nu meer dan groot genoeg zijn. We
kiezen ervoor meer geld uit te geven die de groei en bloei van de vereniging ten goede komt.

Perslijst – DWARS in de media
Datum

Onderwerp

Medium

Link

19-6-2018

Nieuw bestuurslid Dominique
(“Maarssense Dominique Blokland in
bestuur DWARS, GroenLinkse
Jongeren”)

VARnws

http://www.varnws.nl/art
ikel/nieuws/47702/maa
rssense_dominique_blokl
and_in_bestuur_dwars_g
roenlinkse_jongeren__#.
WyjX_KczbIV

19-6-2018

Nieuw bestuurslid Remco (“Leidse
student in bestuur jongerenorganisatie
GroenLinks”)

Unity.nu

https://www.unity.nu/Arti
kelen/leiderdorp/leidsestudent-in-bestuurjongerenorganisatiegroenlinks
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19-6-2018

Nieuw bestuurslid Remco (“Leidse
student in nieuw bestuur DWARS”)

Sleutelstad.nl

https://sleutelstad.nl/201
8/06/19/leidse-studentin-nieuw-bestuur-dwars/

19-6-2018

Nieuw bestuurslid Remco
(“Nieuwerkerker Remco López Antezana
in bestuur DWARS, GroenLinkse
Jongeren”)

Omroep Zuidplas

https://omroepzuidplas.nl
/artikel/2018/06/19/ni
euwerkerker-remcol%C3%B3pez-antezanabestuur-dwarsgroenlinkse-jongeren

19-6-2018

Nieuw bestuurslid Remco
(“Nieuwerkerker Remco López Antezana
in bestuur DWARS, GroenLinkse
Jongeren”)

Je bent Nieuwekerker

http://jebentnieuwerkerk
er.nl/2018/06/19/nieu
werkerker-remco-lopezantezana-bestuur-dwarsgroenlinkse-jongeren/

19-6-2018

Nieuw bestuurslid Benthe (“Rosmalense
Benthe van Wanrooij in bestuur
jongerenorganisatie GroenLinks”)

Brabants Dagblad

https://www.bd.nl/denbosch-e-o/rosmalensebenthe-van-wanrooij-inbestuurjongerenorganisatiegroenlinks~a4004019/

19-6-2018

Nieuw bestuurslid Benthe (“Rosmalense
Benthe van Wanrooij in bestuur
DWARS, GroenLinkse Jongeren”)

Thuis In Het Nieuws

http://www.thuisinhetnieu
ws.nl/artikel/65943/ros
malense-benthe-vanwanrooij-in-bestuurdwars-groenlinksejongeren.html

19-6-2018

Nieuwe bestuursleden Adine en Myrte
(“UvA-studenten in bestuur
jongerenorganisatie Dwars”)

Folia

https://www.folia.nl/kort

19-6-2018

Nieuw bestuurslid Willem
(“Schoonhovenaar Willem van ‘t Spijker
in bestuur DWARS”)

RTV Krimpenerwaard

http://www.rtvkrimpener
waard.com/web/nieuws/
schoonhovenaar-willem-tspijker-bestuur-dwars/

20-6-2018

Nieuw bestuurslid Adine (“DWARSbestuur heeft nieuw lid”)

RTV Zaanstreek

https://www.rtvzaanstree
k.nl/dwars-bestuur-heeftnieuwlid/content/item?108781
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28-6-2018

Nieuw bestuurslid Willem (“In bestuur
van DWARS”)

NL Krimpen: IJssel en
Lekstreek

https://krimpen.ijsselenle
kstreek.nl/nieuws/algeme
en/457915/in-bestuurvan-dwars-
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3-7-2018

Nieuwe bestuursleden Julia, Wouter
en Willem

DUB

https://www.dub.uu.nl/nl
/nieuws/hiep-hiephoera-juni

20-7-2018

Vliegpact (“Jonge politici: pak vieze
luchtvaart aan”)

Nederlands Dagblad

https://www.nd.nl/nieuws
/nederland/jongepolitici-pak-viezeluchtvaartaan.3074731.lynkx

28-8-2018

Interview Julia over democratie
(“GroenLinks-jongeren: ‘Schaf de Eerste
Kamer af’”)

HP/De Tijd

https://www.hpdetijd.nl/
2018-08-28/groenlinksjongeren-schaf-deeerste-kamer-af/

5-9-2018

Opiniestuk Stressgeneratie (“Studenten
zijn slachtoffer van een
stressgeneratie”)

Joop

https://joop.bnnvara.nl/o
pinies/studenten-zijnslachtoffer-van-eenstressgeneratie

13-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“Protestmars tegen renteverhoging
studieschuld”)

Punt.

https://punt.avans.nl/20
18/09/protestmarstegen-renteverhogingstudieschuld/

14-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“Wekdienst 14/9”)

NOS

https://nos.nl/artikel/22
50297-wekdienst-14-9kort-geding-tegenpolitiestaking-en-dalailama-in-het-land.html

14-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“Studentenprotest tegen 'verhoging van
de studieschuld'”)

Het Parool

https://www.parool.nl/a
msterdam/studentenprote
st-tegen-verhoging-vandestudieschuld~a4604512/

14-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“Studentenprotest tegen rente: 'Politiek
heeft iets nieuws bedacht om ons te
naaien'”)

AT5

https://www.at5.nl/artik
elen/186366/studentenp
rotest-tegen-rentepolitiek-heeft-iets-nieuwsbedacht-om-ons-tenaaien

14-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“Boze studenten de straat op: ‘we zijn
geen melkkoeien’”)

Erasmus Magazine

https://www.erasmusmag
azine.nl/2018/09/14/d
emonstratie-tegenhogere-studieschulden/

14-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“Zo'n tweehonderd studenten de straat
op tegen renteverhoging”)

Folia

https://www.folia.nl/actu
eel/123801/zontweehonderd-studentende-straat-op-tegenrenteverhoging
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14-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“Demonstratie tegen hogere
studieschulden: ‘Onderwijs is een recht,
geen privilege’”)

Punt.

https://punt.avans.nl/20
18/09/demonstratietegen-hogerestudieschulden-onderwijsis-een-recht-geenprivilege/

14-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“Studenten vrezen toename schuld
[video]”)

De Gooi- en
Eemlander

https://www.gooieneeml
ander.nl/nieuws/studente
n-vrezen-toename-schuldvideo

14-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“Studenten protesteren in Amsterdam
tegen 'verhoging van de studieschuld'”)

Blik Op Nieuws

https://www.blikopnieuw
s.nl/nieuws/267085/stud
enten-protesteren-inamsterdam-tegenverhoging-van-destudieschuld.html

14-9-2018

Statement tegen dividendbelasting
(“Politieke jongeren keren zich tegen
afschaffing dividendbelasting”)

AD

https://www.ad.nl/politie
k/politieke-jongerenkeren-zich-tegenafschaffingdividendbelasting~ae85
2b37/

15-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“‘Studenten worden als koeien
gemolken’”)

Nieuwsredactie FHJ

http://nieuwsredactie.fhj.
nl/index.php/2018/09/
15/studenten-wordenals-koeien-gemolken/

16-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“Studenten protesteren tegen
‘uitmelken’ door overheid”)

Ad Valvas

https://www.advalvas.vu.
nl/nieuws/studentenprotesteren-tegen%E2%80%98uitmelken%
E2%80%99-dooroverheid

16-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“Demonstratie tegen hogere
studieschulden”)

DUB

https://www.dub.uu.nl/nl
/nieuws/demonstratietegen-hogerestudieschulden

21-9-2018

Protest Studenten zijn geen melkkoeien
(“De struggles van een student anno
2018”)

Nieuwsredactie NHJ

http://nieuwsredactie.fhj.
nl/index.php/2018/09/
21/de-struggles-vaneen-student-anno-2018/

1-10-2018

Opinie rechtsbijstand (“Ook
rechtsbijstand is een recht”)

Joop

https://joop.bnnvara.nl/o
pinies/ook-rechtsbijstandis-een-recht

5-10-2018

Julia in tv-programma Na Het Nieuws
over dividendbelasting

Na Het Nieuws

https://programma.bnnv
ara.nl/nahetnieuws/medi
a/424386
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29-10-2018

Julia in tv-programma RTL Late Night
met Twan Huys over het leenstelsel
(“Studenten zijn hoge kosten studeren
zat”)

RTL Late Night met
Twan Huys

https://www.rtllatenight.n
l/video/video/4467456
/studenten-zijn-hogekosten-studeren-zat

31-10-2018

DWARSe nominatie voor Politieke Top
11 van 3FM (“Partij Top 11: DWARS
(GroenLinks) kiest verbindend lied van
BLØF en Typhoon”)

3FM (Sanders
Vriendenteam)

https://www.npo3fm.nl/s
andersvriendenteam/fragmente
n/audio/333097-partijtop-11-dwars-groenlinkskiest-verbindend-liedvan-blof-en-typhoon

Verantwoordingen individuele bestuursleden
Julia Matser

Voorzitter

Afgelopen maanden heb ik met veel plezier hard gewerkt voor DWARS. Het is een uitdaging om dit
werk te doen, maar ik krijg een enorme energie van alle mensen die ik tegenkom: het bestuur,
DWARSers, GroenLinksers en zelfs (soms júist) van jongeren met andere politieke overtuigingen.
Landelijk bestuur
De bestuursleden leerde ik in de zomerperiode beter kennen door met iedereen een uitgebreider
gesprek te voeren over doelen binnen en buiten DWARS. Hiermee gingen we verder aan de slag
tijdens twee bestuursdagen. Daarin maakten we afspraken over hoe we met elkaar willen werken en
ontdekten we hoe we elkaar willen helpen. Tijdens het bestuursweekend hebben we doelen gesteld
voor het gehele bestuur, gaven we elkaar feedback en hebben we onze prioriteiten voor het komende
jaar vastgelegd. Die prioriteiten komen terug in ons beleidsplan: we willen goede relaties met
DWARSers, we willen impact maken en DWARS moet een toegankelijke vereniging zijn.
Vertegenwoordiging DWARS
Ik heb de afgelopen maanden fractievergaderingen mogen bijwonen en ik heb individuele gesprekken
gehad met twee Kamerleden. Tijdens de fractievergadering heb ik waar mogelijk kritische vragen
gesteld. Na het gesprek met Suzanne Kröger is het vliegpact (een manifest waarin verschillende
politieke jongerenorganisaties oproepen om luchtvaart een eerlijke prijs te geven) aangeboden aan de
commissie Infrastructuur en Waterstaat. Het tweede contact met een van de Kamerleden loopt nog en
zal hopelijk later zijn vruchten afwerpen. Daarnaast heb ik partijbestuursvergaderingen bij mogen
wonen. Van een goede relatie tussen het partijbestuur en DWARS zullen zowel GroenLinks als DWARS
dit jaar en in de toekomst kunnen profiteren.
Naast de vertegenwoordiging van DWARS bij de Tweede Kamer, heb ik DWARS mogen
vertegenwoordigen bij externe evenementen. Zo ben ik bij een debat geweest over Sustainable
Development Goals, genetische manipulatie en armoede in binnen- en buitenland.
Media
DWARS is op verschillende manier in de media gekomen. Verschillende bestuursleden kwamen in lokale
nieuwsmedia, de “Studenten zijn geen melkkoeien”-actie haalde de wekdienst van de NOS, ik schoof
aan bij Na het Nieuws, gaf een interview aan HP/De Tijd en twee van onze opiniestukken werden
geplaatst op Joop. We hebben met name de media gehaald door samen te werken met andere
jongerenorganisaties, zoals tijdens de Melkkoeien-actie, maar ook met het statement over de
dividendbelasting en het vliegpact. Ik zou graag komend jaar nog een (of meer) opiniestukken
schrijven.
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Actie
DWARS heeft de afgelopen drie maanden een meer activistisch karakter ontwikkeld. We hebben
geprotesteerd samen met FNV Jong tegen Ahold die CAO’s niet nakomt, met de Groninger Bodem
Beweging tegen de gaswinning, met verschillende jongerenorganisaties tegen de verhoging van rente
op studieschuld (‘Studenten zijn geen melkkoeien’) en met de publieke sector tegen de
dividendbelasting. Ik ben nog niet helemaal tevreden over de zichtbaarheid van DWARS tijdens deze
acties, daarom wil ik graag een actie opzetten die DWARS zelfstandig uitvoert zonder samenwerking
met andere partijen. Ook wil ik tijdens deze acties actiever de media gaan benaderen.
Komend half jaar...
...zal DWARS amendementen indienen op het Europees programma, zal DWARS GroenLinks scherp
houden, zal DWARS hopelijk nog meer in de media komen, zal er een te gekke Provinciale én
Europese campagne worden opgezet, en nog veel meer!
Ik wil graag de RvA bedanken voor hun steun bij moeilijke besluiten en hun kritische, constructieve
feedback de afgelopen maanden. Ook dank aan mijn buddy Friesland die tegen de tijd van het
congres een gedeeltelijk nieuw bestuur heeft: succes! Ik heb heel veel zin in komend half jaar!

Wouter Ubbink

Politiek Secretaris & Vicevoorzitter

Het bestuur van DWARS is goed plannen en hard werken, maar je krijgt het dubbel en dwars terug.
Zeker in zo’n leuk team als bestuur Matser. De afgelopen maanden heb ik me met een aantal zaken
bezig gehouden:
Symposium
Samen met Benthe organiseerde ik het jaarlijkse symposium, ditmaal over het Glazen Plafond. Hoewel
ik een groot deel van het programma op tijd geregeld had, was ik te laat begonnen met het regelen
van de laatste sprekers. Het evenement zelf verliep goed en er was veel interactie tussen de sprekers
en het publiek.
Samenwerking met
Ik heb veel aandacht besteed aan de samenwerking met andere Politieke Jongerenorganisaties
(PJO’s). We hebben een vliegpact aangeboden aan Jan Terlouw en aan de Tweede Kamer. Ook heb
ik het initiatief genomen om met zes andere PJO’s een statement uit te brengen over de
dividendbelasting. Verder hebben we samen met linkse PJO’s en andere organisaties een grote
demonstratie georganiseerd tegen de verhoging van de rente op studieschuld. Samenwerking is niet
makkelijk, maar ik ben trots dat we in korte tijd al zoveel verbinding opzochten.
Themacampagne
Samen met Julia en Myrte heb ik de themacampagne over stress neergezet. Ondanks een stevige inzet
zijn delen hiervan helaas door omstandigheden uit- en afgesteld. Ook hebben we niet zoveel mediaaandacht gekregen als we hadden gehoopt. Desondanks was het wel een diverse campagne omdat er
veel verschillende elementen in zaten. Ik wil de mensen die hun persoonlijke verhaal met ons hebben
gedeeld graag bedanken.
Politiek overleg
Een groot deel van mijn tijd zit in het coördineren van commissies en het Politiek Overleg (PO), het zeswekelijkse overleg waarin inhoudelijke commissies en OverDWARS samenkomen. Ik heb afgelopen tijd
vele sollicitaties behandeld en 11 commissiepresidia aangesteld. Ook heb ik twee portefeuillehouders
aangesteld die DWARS kunnen representeren in overleggen met andere organisaties, namelijk het
Duurzaamheidsoverleg Politieke Jongeren en License to Heal. Ik wil alle commissiepresidia,
commissieleden en portefeuillehouders bedanken voor hun inzet en al de inhoudelijke bijdragen binnen
en buiten het PO, die DWARS een kennisorganisatie maken.
Vicevoorzitter
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De taken die ik uitvoer als vicevoorzitter behoren tot de leukere uitdagingen. Ik heb DWARS
gerepresenteerd bij een training van ProRail en Rijkswaterstaat en in een debat van PAX over
kernwapens. Ook heb ik tijdelijk taken overgenomen van andere bestuursleden. Ten slotte wil ik mijn
buddyafdeling Groningen bedanken voor hun enthousiasme en toffe plannen voor de campagne bij de
herindelingsverkiezingen.
Komend halfjaar
De rest van mijn bestuursjaar ga ik aan de slag met het opzetten van een DWARS discussieplatform,
waar leden online inhoudelijke discussies kunnen voeren. Ook ga ik een delegatie DWARSers trainen
en mee laten doen aan het PJO-parlement. Ik heb er superveel zin in!

Dominique Blokland

Secretaris

Ik heb het tot nu toe erg leuk gehad in het bestuur, we werken fijn samen en we zijn goed op elkaar
afgestemd! De tijd is echt voorbij gevlogen en ik heb hard gewerkt. Er is veel op me afgekomen en ik
ben daarom ook mijn voorganger Sigrid erg dankbaar dat ze af en toe een oogje in het zeil hield en
dat ik altijd bij haar terecht kon met m’n vragen.
Toegankelijkheid en website
Vanuit mijn functie als secretaris probeer ik mijn steentje bij te dragen aan de toegankelijkheid van
zowel het bestuur naar de leden als van DWARS als vereniging. De toegankelijkheid van het bestuur
heb ik geprobeerd te verbeteren door een legenda toe te voegen aan de notulen van de
bestuursvergaderingen, zodat de notulen voor iedereen begrijpelijk zijn.
De toegankelijkheid van DWARS willen we verbeteren door bijvoorbeeld de website
overzichtelijker te maken en om activiteiten overzichtelijker weer te geven op de homepagina en op de
agendapagina. De plannen hiervoor liggen inmiddels klaar en moeten nog wat bijgeschaafd worden,
maar binnenkort kunnen die gerealiseerd worden! Hierop aansluitend zullen de activiteiten van
afdelingen daardoor ook beter weergegeven worden, kunnen beter gepromoot worden en komt er
een aparte pagina met algemene informatie over afdelingen, waar DWARSers makkelijk hun afdeling
kunnen vinden door middel van een interactief landkaartje. Ten slotte wordt de site met de nieuwe
plannen een stuk veiliger gemaakt. Gegevens die ingevoerd worden via de website worden
bijvoorbeeld beter beveiligd.
Daarnaast was ik ook van plan om de geschiedenispagina van DWARS up-to-date te maken
en uit te breiden om (nieuwe) leden een inkijkje te geven in wat DWARS is, was en heeft gedaan. Voor
dit project heb ik de puzzelstukjes verzameld. Vanwege mijn andere taken is dit tijdelijk op een lager
pitje gaan staan en wil ik hier na het congres verder aan werken.
Administratie en medewerker
Samen met de medewerker van DWARS Wouter Witteveen en GroenLinks willen we de administratie
stroomlijnen. Het moet in het vervolg makkelijker worden voor leden om van afdeling te switchen
wanneer zij dit willen of wanneer zij bijvoorbeeld verhuizen. Ook zou het voordelig zijn voor zowel de
landelijke als de afdelingsbesturen wanneer de afdelingssecretarissen bevoegdheden krijgen om zelf
in het ledenbestand gegevens in te zien, te wijzigen en ledenlijsten kunnen bijhouden. In de rest van
mijn bestuursjaar wil ik grote stappen maken in het efficiënter maken van de administratie. Ik wil
Wouter Witteveen ontzettend bedanken voor zijn hulp, kennis en inzicht de afgelopen tijd.
Congres
Er komen steeds meer leden naar de congressen. We hebben gemerkt dat dit een aantal moeilijkheden
met zich meebrengt, zoals uitloop van het programma en lange sprekersrijen. Na het succes van de
Congrescommissie vorig jaar is deze dit jaar ook weer samengesteld en bestond uit Sigrid, Hessel,
Anne, Marijn, Luuk en Willem. Samen hebben we de moeilijkheden geïnventariseerd en oplossingen
gezocht. Oplossingen die het afgelopen congres goed werkten namen we dit keer ook mee. Ik ben erg
dankbaar voor al het werk en de ideeën van de commissie en ik kijk erg uit naar de komende
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gezellige vergaderingen om het volgende congres nóg een beetje beter, gezelliger en efficiënter te
maken!
Buddies
Ik heb mijn best gedaan om de afgelopen tijd klaar te staan voor mijn buddies Wageningen en
Arnhem-Nijmegen wanneer nodig. Het bestuur van Wageningen bestaat uit kersverse DWARSers en ik
vind het erg knap hoe zij hun bestuursfunctie hebben opgepakt en werken aan een mooie, actieve
afdeling. De afdeling Arnhem-Nijmegen werkt productief en zelfstandig en hebben al veel toffe
activiteiten neergezet. Ik ben wanneer mogelijk langs geweest bij m’n buddies en het was erg leuk om
zo meer inzicht te krijgen in deze afdelingen. Het lijkt me leuk en leerzaam om langs te blijven gaan en
het goede contact te onderhouden.
Komend half jaar
…wil ik verder aan de slag met toegankelijkheid, efficiëntie van gegevensverwerking, communicatie
binnen de vereniging, zoals omschreven in de plannen hierboven. Ook wil ik proberen om sneller te
reageren op en handelen naar vragen van DWARSers. Dat ga ik doen terwijl ik blijf zoeken naar de
goede balans tussen studie en bestuur.

- Penningmeester
Ik heb afgelopen maanden met veel plezier hard gewerkt voor DWARS. Het kost me veel tijd, maar
dat is het meer dan waard als ik de positieve reacties hoor die ik van veel kanten krijg. Ik heb er zin in
om nog een halfjaar door te gaan als penningmeester van deze mooie vereniging.
Huisvesting
Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de huisvesting van DWARS en overeenkomstig de
opdracht van het afgelopen Zomercongres ben ik ook op zoek geweest naar nieuwe huisvesting van
DWARS. Ik heb daartoe enkele sites bekeken en verschillende locaties afgekeurd, omdat deze niet aan
alle eisen voldeden. Ik heb nog geen locatie kunnen vinden die aan alle eisen voldoet. Komend
halfjaar ga ik daar extra aan werken om te zorgen dat DWARS op korte termijn toch kan verhuizen.
Op het moment van schrijven heb ik een makelaar benaderd met de vraag of zij ons kunnen helpen bij
het vinden van huisvesting en ik moet nog van hen terug horen.
Reserves
Een van de projecten waar ik mee bezig ben is een bestedingsplan voor de reserves. Hiermee ben ik
nog niet veel verder gekomen, dat komt vooral doordat dit bij mij niet hoog op de prioriteitenlijst
stond. Ik ga hiermee verder richting het Zomercongres en hoop dan een plan op papier te hebben.
Afdelingsrekeningen
Afgelopen jaar is begonnen met het in gebruik nemen van de eigen rekeningen van de afdelingen van
DWARS. Op het moment van schrijven zijn er twee afdelingen die hun afdelingsrekening ook
daadwerkelijk in gebruik hebben en zijn er meerdere afdelingen ver onderweg om de hunne ook te
kunnen gebruiken. Mijn doel is vóór 1 januari 2019 in ieder geval vijf afdelingen hun eigen rekening te
laten gebruiken en op het Zomercongres te kunnen zeggen dat alle afdelingen dat doen.
Financiën en overig
De vaste taken van de penningmeester: begroten, declaraties afhandelen en meedenken met andere
bestuursleden, lopen erg goed. Met de Congrescommissie lopen de zaken goed en hebben we een
heel leuk congres voor jullie klaargezet. Ik ben de buddy van de afdelingen Rotterdam-Rijnmond en
Amsterdam en ook daar lopen de zaken goed. Beide afdelingen heb ik enkele keren met plezier
bezocht en hoop ik komend jaar nog vaker te zien.
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Komend halfjaar
Komend halfjaar ga ik deels verder op de lijn waarop ik nu ga. Ik ga extra inzetten op het verhuizen
van DWARS en het in gebruik nemen van de afdelingsrekeningen. Tevens ga ik in samenwerking met
DWARSers met ervaring van de financiële kant van DWARS een bestedingsplan voor de reserves
opstellen.

Remco Lopez Antezana

Internationaal Secretaris

Afgelopen tijd is echt voorbij gevlogen, want het leek wel gisteren dat jullie mij hebben verkozen. Deze
maanden zijn ontzettend intens, leerzaam, leuk, zwaar, mooi en heftig geweest. Dit komt vooral door
de energie die komt vanuit DWARSers als we het hebben over internationaal, of tijdens activiteiten,
maar ook zeker door de geweldige andere zeven mensen binnen mijn bestuur. Hieronder lezen jullie
mijn verantwoording, ik heb echt ontzettend veel zin in de volgende maanden!
COPop!-reis
Samen met Jong Milieu Actief (JMA), Green Tickets, de Jongeren Klimaat Beweging (JKB) en Kim van
Sparrentak ben ik een reis aan het organiseren naar de COP (jaarlijkse klimaattop tussen
regeringsleiders) in Katowice, Polen. Ten tijde dat ik deze verantwoording schrijf zijn de aanmeldingen
nog open, maar op het congres kan ik vertellen hoeveel DWARSers er mee gaan. Normaliter sluit
DWARS aan bij een reis van Milieudefensie (zoals toen de COP in Bonn plaatsvond), maar die gaan
dit jaar niet. Het was dus kiezen: of niet gaan, of de reis zelf organiseren. Het heeft veel moeite
gekost, maar ik heb er ontzettend veel zin in. Door deze reis te organiseren zorgt DWARS ervoor dat
niet alleen DWARSers hun groene geluid kunnen laten horen, maar faciliteren we de Nederlandse
jongeren, ongeacht of ze het met onze andere standpunten eens zijn, om dat ook te doen. Ik wil voor
de organisatie hiervan de ondersteuning vanuit de IACO (Internationale Activiteitencommissie)
bedanken, mijn voorganger Rosanne (die tijdens de overdracht het belang van deze klimaattop heeft
aangekaart) en de commissies die mij hebben geholpen met het onderzoeken van de inhoudelijke
belangen van deze COP. Als leerpunt uit deze organisatie neem ik het belang van promotie en
duidelijke communicatie mee.
Federation of Young European Greens (FYEG)
Er zijn dit jaar meer DWARSers dan ooit actief bij de FYEG! Het lijkt een soort standaard zin te
worden elk congres, maar het is dan ook echt waar; zowel in de working groups (vergelijkbaar met
commissies) als de andere structuren van de FYEG. Ook is er minimaal één DWARSer bij elk evenement
geweest (tot nu toe). Als Internationaal Secretaris onderhoud ik de directe contacten met FYEG en de
banden zijn nog steeds erg sterk, met name door het werk van al mijn voorgangers. In het bijzonder
hebben we een goede band met Jong Groen (de Vlaamse jonge groenen); samen met Rosanne ben ik
naar hun congres gegaan en binnenkort zal ik ook op hun herfstkamp aanwezig zijn. Dank in het
bijzonder aan Rosanne, Iris en Kim voor het helpen om de weg te vinden bij FYEG!
Brusselreis
Dit jaar is besloten, in samenwerking met GroenLinks, om de Brusselreis niet in het najaar te
organiseren, maar in februari zodat de activiteit aansluit bij de aankomende Europese verkiezingen.
Vanaf najaar 2019 zal deze wel gewoon weer in het najaar plaatsvinden. De aanmeldingen voor de
reis in februari zijn vanaf half november open!
ReisCo
Ook dit jaar is er weer een geweldige Reiscommissie, bestaand uit Brian, Kevin, Marike & Oscar! Ik zal
nog niet teveel verklappen, maar de reis belooft hartstikke leuk te worden, met een goede balans
tussen politiek en gezelligheid. Zet de datum alvast in je agenda: 27 april tot en met 1 mei.
Verdere internationalisering
Deze paar maanden ben ik ook begonnen met een paar nieuwe projecten. Allereerst is er dit jaar voor
het eerst een Internationale Activiteitencommissie (IACO): een organisatorische commissie die mij
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ondersteunt in het onderzoeken en organiseren van activiteiten die DWARS internationaler kunnen
maken. We zijn pas net van start maar ik zie nu al een mooie toekomst voor de IACO binnen DWARS.
Dit jaar zitten Jasper, Josien, Luciel en Roos in deze commissie. Jullie zijn geweldig! Daarnaast ben ik
momenteel samen met de Jonge Democraten, Jonge Socialisten en United Civilians for Peace de
mogelijkheden aan het ontdekken voor een mogelijke reis naar Israël-Palestina. In het verleden werd
deze reis aangeboden door DWARS in samenwerking met CIDI, maar er is besloten om die
samenwerking niet voort te zetten. Door de organisatie van de COP reis, ben ik minder aan deze
organisatie toegekomen dan gehoopt. Tot slot ben ik aan het onderzoeken welke plek internationals
binnen onze vereniging moeten hebben. Op 14 november staat hier een brainstorm voor gepland, die
open is voor iedereen.
Buddy
Dit jaar ben ik buddy van de afdeling Brabant. Ik ben hier al langs geweest en heb goed contact met
de afdeling. Er worden zeer leuke inhoudelijke activiteiten georganiseerd en de samenwerking is goed.
Heb zin om aankomend halfjaar nog vaker Brabant te verkennen en ontdekken. Dankjulliewel Brabant!
Komend halfjaar
Naast alle plannen die voortvloeien uit bovenstaande informatie gaat aankomend halfjaar een
ontzettende leuke uitdaging worden. Waarom? De Europese verkiezingen! Ik heb hier al veel
voorbereiding voor gedaan, ook in samenwerking met mogelijke DWARSe kandidaten, FYEG en
GroenLinks, maar het echte werk gaat nu pas beginnen. Laten we Europa groen kleuren, net zoals we
nu al hebben gezien in de verkiezingen in België, Bavaria en Duitsland (en hopelijk Italië, maar dat is
nog niet bekend terwijl ik dit schrijf)! Als verbeterpunt voor aankomende tijd wil ik ervoor zorgen dat ik
meer communiceer naar de leden toe via de nieuwsbrief, zodat iedereen op de hoogte is van
internationale activiteiten.

Benthe van Wanrooij

Bestuurslid Scholing & Activiteiten

Alhoewel we voor mijn gevoel pas net zijn begonnen, is toch het eerste halfjaar van ons bestuur
verstreken! Vele uren in de trein, bij de Springhaver en in de bestuurskamer later blik ik hier terug op
het afgelopen halfjaar. Ik heb een vliegende start kunnen maken dankzij de prettige inwerkperiode
met mijn voorganger en al vele projecten zijn voltooid.
Activiteiten die DWARSers samenbrengen
Het jaar begon voor mij met het Zomerkamp: met ruim 40 DWARSers vertrokken we naar Rijssen
(Overijssel). Zonder de Bijzondere Activiteitencommissie (BaCo) was dit nooit gelukt: samen bedachten
we spellen, thema’s en de boodschappenlijst. Deze samenwerking verliep erg soepel en komend jaar
hopen we nog iets eerder te beginnen met de organisatie, dit verlicht wat stress in de zomerstop en
tijdens de bestuurswissel. De BaCo is onwijs creatief en behulpzaam. Dit najaar organiseert zij nog
DWARS Got Talent en het Fabuleuze Feestdagen Festijn. Hopelijk komen hier veel DWARSers op af!
Dit jaar organiseerden we voor het eerst een DWARS-festival, DWARS XL. Het vorige bestuur
was al begonnen met grote lijnen uitleggen, en ook de Scholingscommissie (SchoCo) was hier al een tijd
druk mee bezig. Op 22 september kwamen we uiteindelijk samen in de Vechtclub in Utrecht en hebben
we samen met meer dan 70 DWARSers een hele gezellige dag gehad. Het doel was hiermee nieuwe
DWARSers uit onder andere de Zomertour te motiveren langs te komen. Er waren veel nieuwe
gezichten aanwezig, superfijn! Het was het eerste festival dat we organiseerden, en daarmee hebben
we ook een aantal dingen geleerd die we meenemen naar volgend jaar. Zo wil ik voor volgend jaar
een locatie aanraden die beter toegankelijk is.
Als laatste organiseerde ik samen met Wouter het jaarlijkse DWARS-symposium. We kozen
voor het thema ‘Het glazen plafond’, om hier na te denken over arbeidsdiscriminatie bij vrouwen,
mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking, en meer. Het was een informatieve
dag met leuke sprekers. Wel was de opkomst lager dan we gehoopt hadden, wat we deels denken te
kunnen verklaren door de nabijheid van het festival. Ook sprak het thema misschien niet alle
DWARSers aan.
15

DWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSs
Op het landelijk bureau werden nog twee borrels georganiseerd: DWARS x Linda Voortman
en De Kleinste Kantine. De opkomst hierbij was matig en we denken na over de invulling hiervan.
Ik heb ervoor gekozen vanaf dit jaar op alle activiteiten alleen maar veganistisch eten aan te bieden.
Een groot deel van de DWARSers eet sowieso veganistisch, waarmee het voor cateraars makkelijker is
om maar één optie te hoeven maken. Daarnaast is veganistisch eten de meest inclusieve optie:
veganistisch eten is ook halal en kosjer. Ik heb dit zelf als een goede keuze ervaren.
Scholing van en door DWARSers
De trainerspoule van DWARS, de DWARS Academy, begon het jaar met sollicitaties: we hebben zes
nieuwe trainers aangenomen die samen met het grootste gedeelte van de huidige trainers aan de slag
gaan met het geven van nóg meer trainingen en het ontwikkelen van trainingen. Ook zetten we dit jaar
in op het vergroten van de bekendheid van de Academy. Verder gaven de Academy-trainers aan
beginnende afdelingsbesturen dit jaar training. Hierin leren ze basis handvatten voor het besturen.
Samen met de Scholingscommissie organiseren we dit jaar ook weer masterclasses. De eerste zal na het
schrijven van deze verantwoording plaatsvinden: DWARSers gaan aan de slag met Nederlandse
Gebarentaal.
Ook verzorgen we scholing voor DWARSers op andere momenten, zoals het
afdelingenweekend en het politiek overleg. Hiervoor werk ik nauw samen met de verantwoordelijke
bestuursleden Adine en Wouter, en proberen hierbij vooral te luisteren naar de wens van DWARSers.
Ode aan anderen
Als bestuurslid Scholing & Activiteiten werk je nauw samen met anderen binnen DWARS. Specifiek wil ik
dan ook de Scholingscommissie, Bijzondere Activiteitencommissie en de DWARS Academy bedanken.
Zonder hun energie, tijd, hulp en ervaring had ik het niet gekund! Ook mijn buddy Limburg is super
bezig. Onze samenwerking verloopt prettig en ik kijk er uit om weer naar het zuiden af te reizen.
De toekomst
Bij verschillende activiteiten was er veel no-show: DWARSers die zich aanmeldden, maar uiteindelijk
toch niet erbij waren. Ook was de opkomst soms lager dan gehoopt. Deels lag dit in de promotie: ik
mag hier eerder mee aan de slag om DWARSers bewust te maken van de activiteiten die
georganiseerd worden. Toch is vooral de no-show en wisselende opkomst nog niet helemaal te
verklaren, en wil ik de komende periode kijken waar dit vandaan komt. Mochten jullie hier input op
willen leveren, is dit van harte welkom!
Verder komt er het komende halfjaar nog veel leuks aan! Alhoewel we terughoudend zijn in de
hoeveelheid activiteiten vanwege de drie(!) verkiezingen, komt er onder andere weer een
Internationale Dag van de Vrouw activiteit. Ook komen er nog twee scholingstrajecten aan: DWARS op
Weg en een traject voor DWARSers die internationaal actief willen worden. Daarnaast ga ik aan de
slag met het zichtbaar maken van scholing en het aanbod van de Academy binnen DWARS. Met veel
energie kijk ik uit naar het komende halfjaar!

Adine Teillers

Bestuurslid Organisatie & Leden

Met heel veel plezier ben ik alweer een halfjaar bestuurslid bij deze geweldige vereniging. Het is soms
een uitdaging maar ik haal ook veel energie uit alle leuke leden die ik ontmoet en spreek en mijn
bestuur. Ik heb onwijs veel zin in het komende halfjaar!
Ledenwerving en ledenbinding
Mijn jaar begon direct met een van de hoogtepunten van mijn functie: de zomertour! DWARS was
aanwezig op 20 markten en hebben daar ook veel mensen gesproken en geïnteresseerd gekregen
voor DWARS en de afdelingen. Er zijn dit jaar al meer hbo-markten toegevoegd aan de lijst, maar ik
hoop volgend jaar hier nog meer hbo’s en mbo’s aan te kunnen toevoegen.
De politieke “ontgroening” is op het moment van schrijven bezig en gaat ook erg goed. Bij dit traject
zetten wij vooral in op ledenbinding van de deelnemers. Ze krijgen informatie over DWARS, leren over
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de politiek en worden getraind op politieke vaardigheden. Het is een erg leuke, actieve en
enthousiaste groep.
Ook is er op het moment van schrijven één nieuweledenavond geweest. Deze avond vond
plaats in Utrecht en was erg gezellig. Het is superleuk om nieuwe leden te spreken en hen te
enthousiasmeren voor afdelingen en commissies. De volgende nieuweledenavond zullen we in Zwolle
organiseren om een keer iets voor nieuwe leden te organiseren in een andere stad.
Inclusiviteit en diversiteit
Een van mijn doelen dit jaar is een zo inclusieve en diverse vereniging. Afgelopen halfjaar is hieraan
gewerkt door het voorkeursbeleid van DWARS te evalueren en aan te scherpen. Ook proberen wij alle
evenementen en activiteiten zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit wordt gedaan door te letten op
rolstoeltoegankelijkheid van de locatie en door aan te bieden aan leden wanneer zij andere
voorzieningen nodig hebben hierin te faciliteren. Verder proberen wij te letten op de diversiteit van
sprekers. Het symposium is hier een goed voorbeeld van.
Afdelingen
Afdelingen zijn een heel belangrijk onderdeel van DWARS. Op het moment van schrijven heeft er één
voorzittersoverleg plaatsgevonden. Hier kunnen afdelingen om input vragen aan elkaar en vanuit
landelijk, en is dit hét moment om samen over onze ideeën te praten. De tweede zal plaatsvinden
tijdens het afdelingenweekend dat in begin november plaatsvindt. In dit weekend komen we samen
met alle afdelingsbesturen voor een weekend vol trainingen.
Verder ben ik zeer positief over hoe het met de afdelingen gaat. Iedereen is erg goed bezig
en als er problemen zijn, worden ze goed besproken met de buddy’s. Zelf ben ik buddy van de
afdelingen Leiden-Haaglanden en Utrecht. Zij zijn allebei super goed bezig zijn, en ik heb er zin in om
vaker langs te komen komende tijd.
Komend halfjaar
Komend halfjaar wil ik graag nog verder met het organisatiebeleid en kijken hoe DWARS nog beter
kan functioneren en dit evalueren. Hierbij wil ik ook de afdelingen nog meer ondersteunen maar vooral
ook stimuleren om zelfstandiger te worden. Verder hoop ik het inclusiviteitsbeleid nog meer aan te
scherpen. Daarnaast hoop ik nog een heleboel andere supertoffe dingen te mogen organiseren en aan
te mogen werken.

Myrte van der Zwet

Bestuurslid Campagne & Communicatie

In de wijze woorden van Big Time Rush: “We’re halfway there / it’s looking good now / and nothing’s
gonna get in the way!” Ik kan niet helemaal geloven dat het Wintercongres alweer voor de deur staat
en ik nu deze verantwoording mag typen. De afgelopen paar maanden zijn hectisch, stressvol maar
vooral heel erg leuk geweest.
Persoonlijk
Laat ik maar beginnen met het minder leuke nieuws: vanwege ziekte heb ik er eind september/begin
oktober enkele weken uit gelegen. Dat vind ik ontzettend jammer, maar inmiddels kan ik er weer vol
tegenaan. Mijn oneindige dank gaat dan ook uit naar mijn medebestuursleden en de
campagnecommissie (onder leiding van de fenomenale Misha van Schendel) die mijn taken in mijn
afwezigheid over hebben genomen. Duizend hartjes voor jullie en alle overige leden die meeleefden
en meedachten.
Social media
Als bestuurslid Campagne & Communicatie is het soms lastig om een vaste vorm in je functie te vinden,
en ik heb me de afgelopen maanden dan ook gericht op het vinden van een zekere structuur, door
voor deze functie richtlijnen op te stellen en te verduidelijken. Hierbij moet je denken aan wanneer we
welk medium gebruiken, om welke redenen en welke mensen we daarmee bereiken.
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Nieuw in ons scala social media-uitlatingen is het gebruik van Instastories voor mededelingen en
berichten (in onze huisstijl, natuurlijk). Ik hoop dat ze in de smaak zijn gevallen, en vergeet ons dan ook
niet te volgen op Instagram (en andere kanalen) via @dwars. Het komende halfjaar wil ik onze
berichten op social media nog gestroomlijnder online zetten en vooral duidelijker plannen!
Verder werk ik aan methodes om social media makkelijker te maken voor afdelingen, ook wanneer ze
geen bestuurslid met deze specifieke taak hebben of bijvoorbeeld niet te beschikking hebben tot
beeldbewerkingsprogramma’s.
Campagnecommissie, opzetten campagnes en herindelingsverkiezingen
Met de campagnecommissie zijn we de afgelopen maanden bezig geweest met het opzetten van een
globaal plan voor de aankomende verkiezingen. Ook zijn we op het moment dat ik dit schrijf druk
bezig met de herindelingsverkiezingen. Hiervoor proberen we afdelingen die een
herindelingsgemeente onder zich hebben, en van plan zijn campagne te voeren voor deze gemeentes,
zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen we door materiaal aan te leveren, advies te geven en
financiële steun te bieden waar we dit kunnen. Wij vinden het belangrijk dat afdelingen hierbij zelf
centraal staan en wij een meer faciliterende en adviserende rol op ons nemen. Het komende halfjaar
hoop ik nog nauwer samen te werken en te communiceren met afdelingen, en onwijs mooie Provinciale
Staten- en Europese verkiezingen neer te zetten! Mijn dank gaat nogmaals uit naar de
campagnecommissie: Misha, Lucas, Karlijn (Karrrrlijn, waarom ben je niet van mijnnn?), Lisanne en Julia,
ik had me geen fijner team kunnen wensen.
Themacampagne
De afgelopen maanden is veel van mijn tijd ook gaan zitten in onze themacampagne ‘Stressgeneratie’,
wat bestond uit een protest (“Studenten zijn geen melkkoeien!”) op initiatief van DWARS, een
opiniestuk, een brandbrief en de nodige social media-activiteit, waaronder een video. Ook is er bij
deze themacampagne ingezet op betrokkenheid binnen de vereniging: we zijn op zoek gegaan naar
verhalen van DWARSers en hebben tijdens onze tussentijdse evenementen aandacht besteed aan het
onderwerp van geestelijke gezondheid onder jongeren. Het protest tegen renteverhoging van
studieschuld, dat tot stand kwam door samen te werken met andere organisaties, was succesvol: er
kwamen honderden mensen op af, genereerde veel media-aandacht en leidde uiteindelijk tot een
voorstel in de Tweede Kamer van Zihni Özdil (met steun van vijf andere partijen) om de renteverhoging
van tafel te vegen. Voor de komende themacampagnes kunnen we nog beter worden in het opzetten
van alternatieve plannen wanneer ons schema om wordt gegooid of wanneer een uiting niet het
gewenste effect heeft.
Buddyafdeling
Overijssel! Vanwege mijn ziekte kon ik helaas niet aanwezig zijn bij jullie bestuursverkiezing, maar
nogmaals gefeliciteerd! Op het moment dat ik dit schrijf heb ik jullie alleen sporadisch gesproken, maar
tegen de tijd dat we op het Wintercongres staan ben ik bij jullie langs geweest. Ik hoop jullie het
komende halfjaar nog veel vaker te zien!
Intern
Binnen het bestuur werk ik vooral samen met Wouter en Julia in de politieke driehoek en ondersteun ik
Julia wanneer nodig bij het voorbereiden van mediaoptredens. Voor evenementen werk ik samen met
het desbetreffende bestuurslid om de evenementpagina (en alles wat hierbij komt kijken wat betreft
social media) volledig te maken en te posten. Het komende halfjaar ga ik bij dit proces nog duidelijker
met de rest van het bestuur communiceren waardoor er een heldere taakverdeling tot stand kan komen
zodat iedereen weet waar hij/zij/hen aan toe is. Verder ga ik proberen om sneller aan te geven hoe
het met me gaat, iets waar ik vaak nog moeite mee heb 😊.
Ik kijk in ieder geval enorm veel uit naar de komende maanden en tot op het Wintercongres!
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Verantwoording Raad van Advies
Lief congres,
Na een jaar (en voor sommigen een half jaar) zit onze periode in de als Raad van Advies erop. We
hebben een mooie samenwerking gehad, zowel onderling als met bestuur Matser. In deze
verantwoording kunnen jullie onze reflectie over onze werkzaamheden vinden.
Nieuwe RvA
Na het verlies van twee zeer efficiënte RvA leden afgelopen zomercongres hebben we er gelukkig
twee zeer gekwalificeerde nieuwe leden bij gekregen. We zijn erg blij dat Loes en Siebren ons zijn
komen versterken. In deze nieuwe samenstelling hebben we onze eigen werkwijze ook enigszins
veranderd. Zo hebben we niet meer met de bekende ‘voelsprieten’ gewerkt maar dit omgevormd tot
‘aanspreekpunten’. Alle bestuursleden zijn nog steeds gekoppeld aan een RvA lid, maar alle RvA leden
proberen over de hele breedte van de vereniging signalen op te pikken. Wij hebben dit als prettig
ervaren. We hebben ons aan het begin van onze termijn voorgenomen om veelvuldig en snel contact
met de bestuursleden op te nemen. Deze lijn hebben we het afgelopen halfjaar doorgetrokken. Dit
betekent dat ons lidmaatschap aan de als RvA misschien intensiever is geworden, maar naar onze
mening heeft dit de rol van de RvA binnen de vereniging wel verstevigd. Het intensieve RvA-leven en
burgerlevel van enkele RvA leden zette de (mislukte) borrelcultuur van de RvA wel onder druk.
Nieuw bestuur
Dat we nu advies mochten geven aan het bestuur van een oud-collega uit de RvA was natuurlijk erg
leuk! Al voor de zomerstop zijn de voltallige RvA en het bestuur bij elkaar gekomen voor een
kennismakingsbijeenkomst waarin onze verwachtingen naar elkaar zijn uitgesproken. Hierin zijn
afspraken gemaakt rondom onze communicatie en hebben we besproken wat de rol van de RvA is. In
het najaar hebben het bestuur en de RvA ook gezamenlijk een feedback training gevolgd. We kijken
terug op twee leerzame en nuttige bijeenkomsten. We raden de volgende RvA dan ook om verder te
gaan soortgelijke bijeenkomsten en zo de band tussen het bestuur en de RvA te versterken.
We hebben een fijne samenwerking opgebouwd met bestuur Matser en kijken terug op een aantal
efficiënte adviezen en terugkoppelingen. Het bestuur heeft ons regelmatig om advies gevraagd, waar
wij naar onzes inziens tijdig en grondig op hebben gereageerd. Een mooi voorbeeld hiervan is de input
die we hebben gegeven over de organisatie van dit congres. Daarnaast hebben we 'als vervanging
van het congres' ook meermaals geluisterd naar onrust binnen de vereniging en dit teruggekoppeld
naar het bestuur. Het bestuur heeft hier in onze ogen kundig naar gehandeld. Ten slotte is er uiteraard
altijd met een kritische blik naar de notulen gekeken. Na afloop van iedere RvA-vergadering gaven
we onze feedback hierover door aan het bestuur. Meerdere malen zijn kanttekeningen geplaatst bij
beslissingen en vragen gesteld om het bestuur nog wat meer na te laten denken over hun beslissing. Op
de begroting en het beleidsplan is uitvoerig feedback geleverd zowel op schrift als in persoon.
In het najaar zijn koffiegesprekken gevoerd met individuele bestuursleden. Hierin zijn de doelen van de
bestuursleden besproken en is er vertrouwelijk gesproken over de gang van zaken binnen het bestuur.
Nieuwe tijd
We danken het bestuur voor hun open instelling naar ons toe en kijken vol vertrouwen naar de
komende zeven maanden van het bestuur. We danken de leden van de vereniging voor het vertrouwen
dat jullie ons hebben gegeven. We zijn dankbaar dat we jullie hebben mogen vertegenwoordigen. Het
is nu tijd voor een nieuwe generatie RvA en we wensen onze opvolgers alvast alle wijsheid en plezier
toe.
Tot ziens!
De Raad van Advies
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Verantwoording OverDWARS
Lieve DWARSers,
Om maar met de deur in huis te vallen: het gaat niet zo goed met OverDWARS.
We hebben minder gepubliceerd dan gehoopt en gepland, weinig lezers, en netto twee redactieleden
minder dan een half jaar geleden. Dat is jammer, want wat we gepubliceerd hebben was mijn inziens
kwalitatief sterk en ik ben ook heel blij met de paar gastartikelen die we gehad hebben. Hoewel ik
mijn eerste halfjaar als hoofdredacteur zwaar heb gevonden, geloof ik dan ook nog steeds heilig in de
potentie van OverDWARS.
In de hoop dat dit voor gastschrijvers meer houvast of inspiratie zou geven hebben we in oktober
geëxperimenteerd met een themamaand in plaats van een themaweek. Helaas heeft dit (nog) niet
mogen baten voor ons bereik; we hebben maar één artikel gepubliceerd in die maand dat niet van
een redactielid was. Ook een facebook advertentiecampagne er tegenaan gooien, waarvan Facebook
blij zegt dat het 284 'betrokkenheidsacties' had, heeft geen artikelen opgeleverd.
Desondanks wil ik dit ook een hoopvol verhaal houden: ik vind dat OverDWARS een ledenblad van
álle DWARSers zou moeten zijn, en blijft mijn missie om zo veel mogelijk DWARSers aan het woord te
hebben. Daarom is dit uiteindelijk vooral een oproep: OverDWARS kan niet bestaan zonder
DWARSers. En als jullie, DWARSers, het leuk of belangrijk vinden om het ledenblad in leven te houden
hebben we jullie hulp nodig. Je hoeft geen redacteur te worden, al hebben we ook die heel hard
nodig, maar ook gewoon ideeën, inspiratie, nieuwe invalshoeken.
Heb je iets leuks gedaan met DWARS? Maak een verslagje voor OverDWARS.
Heb je een mening die je wil delen? Schrijf een artikel voor OverDWARS.
Heb je een mooie foto gemaakt, of een leuke comic? Stuur 'm naar OverDWARS.
Wat kan er volgens jou beter bij DWARS? Laat het aan OverDWARS weten.
Ben je actief bij een commissie, een afdeling? Vertel er eens over in OverDWARS.
Vind je dat we ergens meer aandacht aan moeten besteden, wil je zelf niet schrijven maar heb je wel
een tip voor een onderwerp, ken je iemand die een artikel wil schrijven maar een duwtje in de rug
nodig hebt, heb je zelf schrijftips nodig, of iemand die eens naar je artikel kijkt? Mail
meia@overdwars.org!
Want nogmaals, OverDWARS kan niet bestaan zonder DWARSers, en we hebben jullie heel hard
nodig.
Meia Oei, hoofdredacteur
P.S. Hessel Hoekstra zal als adjunct-hoofdredacteur op het congres aanwezig zijn om jullie vragen te
beantwoorden.
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Procedure stemmen op wijzigingsvoorstellen
Er zijn dit jaar weer veel wijzigingsvoorstellen ingediend op het Huishoudelijke Reglement (HR), de
statuten en het Politiek Programma (PP). We vinden het heel fijn om te zien dat leden zo betrokken zijn
bij standpuntvorming en de organisatie van DWARS en zich hiervoor inzetten. Er kan tekst verwijderd,
gewijzigd of toegevoegd worden. Het is aan het congres om te beslissen of deze voorstellen worden
aangenomen. In de toelichting verdedigen de indieners het ingebrachte voorstel. Het bestuur heeft bij
elk wijzigingsvoorstel een stemadvies meegegeven. Dit kan één van de volgende adviezen zijn:
• Overnemen. Het bestuur vindt het voorstel een verbetering.
• Oordeel congres. Het bestuur heeft geen bezwaar tegen of voorkeur voor het voorstel en
moedigt het congres aan zelf een keuze te maken. Om een eerlijke discussie te laten
plaatsvinden geeft het bestuur ook tegenargumenten om in overweging te nemen.
• Ontraden. Het bestuur ziet bezwaren tegen het voorstel, die toegelicht worden.

Stemmen per categorie
Stemming over de wijzigingsvoorstellen verloopt op één van drie manieren, afhankelijk van het
voorstel. De voorstellen zijn door het bestuur opgedeeld in drie categorieën:
• 1 – Blokstemming. Alle wijzigingsvoorstellen in categorie 1 worden samen behandeld. Er
wordt in één keer over alle voorstellen gestemd zonder toelichting of ruimte voor vragen. Dit
zijn veelal voorstellen waar het bestuur achter staat en geen hevige discussie wordt verwacht.
• 2 – Aparte stemming. Over deze wijzigingsvoorstellen wordt apart gestemd. Er wordt geen
mondelinge toelichting gegeven, maar er is wel ruimte voor het stellen van verhelderende
vragen aan de indiener. Het gaat hier om voorstellen waar het bestuur weinig discussie
verwacht. Dit kan zijn omdat het bestuur erachter staat of omdat het bestuur het voorstel
ontraadt vanwege niet-inhoudelijke bezwaren.
• 3 – Discussie. Wijzigingsvoorstellen in deze categorie worden ook apart behandeld. De
indiener krijgt kort de tijd een toelichting te geven op het voorstel. Daarna krijgt het bestuur
kort de tijd het advies toe te lichten. Ten slotte is er ruimte in de eerste termijn voor
verhelderende en discussievragen vanuit het congres aan de indiener of het bestuur. In de
tweede termijn kunnen alleen vragen worden gesteld die ter verheldering dienen van de
vragen en antwoorden uit de eerste termijn (geen nieuwe vragen). Het gaat hier om voorstellen
waar het bestuur op voorhand al discussie verwacht. Alle wijzigingsvoorstellen voor het HR of
de statuten zitten automatisch in categorie 3.

Voorstellen verplaatsen naar een andere categorie
Het kan natuurlijk zijn dat je apart wilt stemmen of wilt discussiëren over een bepaald voorstel. Geen
zorgen, dat kan. Ieder lid dat naar het congres gaat kan verzoeken om een of meerdere voorstellen in
een hogere categorie te plaatsen (van 1 naar 2, van 1 naar 3 of van 2 naar 3). Je kunt voorstellen
voorafgaand aan het congres verplaatsen door een email te sturen naar Dominique
(secretaris[at]dwars.org) en tijdens het congres kan dit door de verplaatsing vóór zaterdag 24
november om 13.00 uur aan te geven bij het congrespresidium.

Amendementen indienen
Ook kan het zijn dat je een wijzigingsvoorstel graag wil amenderen (aanpassen zonder de strekking te
veranderen). Hiervoor dien je een amendement in via het formulier op de website of door een mailtje
te sturen naar Dominique (secretaris[at]dwars.org), met daarin het nummer en naam van het
wijzigingsvoorstel, wat de huidige tekst van het voorstel is, en de tekst die jij zou willen zien. Over het
amendement wordt apart gestemd. Wanneer je een amendement indient op een voorstel uit categorie
1, komt dit voorstel automatisch in categorie 2. Je kunt tot uiterlijk vrijdag 23 november om 18.00
amendementen op wijzigingsvoorstellen indienen op de website. Daarna kunnen amendementen
ingediend worden tijdens het behandelen van het te amenderen wijzigingsvoorstel.
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Overzicht wijzigingsvoorstellen
Overzicht wijzigingsvoorstel Statuten
#

Naam

Advies bestuur

Categorie

1

Volmacht

Ontraden

3

Overzicht wijzigingsvoorstellen HR
#

Naam

Advies bestuur

Categorie

1

Gegevensbescherming als vaste taak van het bestuur

Overnemen

3

3

PP-wijzigingsvoorstellen

Overnemen

3

4

HR-wijzigingsvoorstellen

Overnemen

3

5

Continuïteit

Overnemen

3

6

Moties

Overnemen

3

Overzicht wijzigingsvoorstellen Politiek Programma
#

Naam

Advies bestuur

Categorie

1

Elektronisch stemmen

Oordeel Congres

3

2

Behoud Eerste Kamer

Ontraden

2

3

Vriendschappen

Overnemen

2

4

Vrijheid van meningsuiting

Ontraden

3

5

Betere controle op de politie

Ontraden

2

6

Afluisteren en Inbreken op apparaten

Overnemen

1

7

Meer ouders meer beter

Overnemen

1

9

Strafbaar stellen homogenezingstherapieën

Overnemen

2

10

Digitale geletterdheid in het primair onderwijs

Ontraden

2

11

Inspraak hoger onderwijs

Overnemen

1

12a

Bekostiging onderwijs 1

Overnemen

3

12b

Bekostiging onderwijs 2

Ontraden

3

13

Studieschuld en Hypotheek

Overnemen

1

14

Wettelijk collegegeld ook voor tweede bachelor

Overnemen

1
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15

Geldstromen van Universiteiten

Overnemen

1

16

Fair use en auteursrecht

Hangt af van
amendement

3

17

Nepnieuwsregister

Oordeel Congres

3

18

Vrijheid van online meningsuiting

Ontraden

3

19

Statiegeld op glazen flessen

Overnemen

1

20

0% BTW op reparaties

Overnemen

1

21

Gelijke regulering genetisch gemodificeerde
gewassen

Ontraden

3

23

Energieneutraal bouwen

Overnemen

1

24

Concreet voorstel goederentransport

Ontraden

2

25

Minder Vluchten

Overnemen

1

26

BTW op vliegtickets

Overnemen

1

27

Financiële transparantie

Overnemen

1

28

Extra kosten medische keuring CBR niet voor de
burger

Overnemen

1

29

Wapenhandel

Ontraden

2

30

Ontwikkelingssamenwerking 1

Overnemen

1

31

Ontwikkelingssamenwerking 2

Overnemen

1

32

Handel 1

Ontraden

2

33

Handel 2

Ontraden

3

34

Minimumtarief

Overnemen

1

35

Spelling/woordkeuze 5

Overnemen

1

36

Eu vs. Disinformation

Ontraden

2

37

Spelling/woordkeuze 1

Ontraden

2

38

Spelling/woordkeuze 2

Overnemen

1

39

Spelling/woordkeuze 3

Overnemen

1

40

Spelling/woordkeuze 4

Overnemen

1

41

Buitenlandbeleid EU

Oordeel Congres

3
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42

Een veilig en humaan EU migratiebeleid

Ontraden

3

43

Dividendbelasting: the Saga continues

Oordeel Congres

2

44

Ouderschapsverlof

Oordeel Congres

2

Wijzigingsvoorstellen statuten en
Huishoudelijk Reglement
Statuten
Wijzigingsvoorstel 1 Volmacht
Statuten, Artikel 14, lid 2
Indieners voorstel: Casey Disco, Olaf Slomp, Gian Oerlemans, Seth Wezendonk, Bas Mekel, Marijn
Snijders, Lucas de Jong, Alina Bijl, Thomas Duikersloot, Jens Bosman, Sophie Hennink, Miki Koning,
Sjoerd-Paul Beenders, Luuk Voncken, Maartje Vroom, Sam Lawson, Luuk van Doornmalen
Huidige tekst: Een stemgerechtigde kan niet aan een ander volmacht verlenen tot het uitbrengen van
zijn stem.
Wijzigingen naar: Een stemgerechtigde kan een ander stemgerechtigd lid een volmacht geven door dit
uiterlijk één dag voor de stemming schriftelijk door te geven aan het bestuur. Een lid mag maximaal
één volmachtsstem uitbrengen, waarmee het totaal aantal stemmen van dit lid twee wordt.
Toelichting: Soms is het door overmacht niet mogelijk om aanwezig te zijn op het congres. Op het
congres worden echter belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van onze vereniging. Om
ervoor te zorgen dat iedereens stem toch meetelt en gehoord kan worden, willen we volmachtsstemmen
toestaan.
Advies bestuur: Ontraden. Alhoewel het een sympathiek voorstel is zal de uitwerking niet gunstig zijn
voor de vereniging. Ten eerste werkt volmachtiging het ronselen van stemmen in de hand. Het
doorvoeren van moties, wijzigingen en aanstellingen van personen zal daardoor meer afhankelijk
worden van het netwerk van de indiener of kandidaat. Ten tweede ontneemt dit de stemmer de kans
om nieuwe argumenten die op het congres worden aangedragen in overweging te nemen. Tot slot zijn
er praktische bezwaren. Tijdens het congres wordt er niet over één voorstel gestemd, maar over enorm
veel. Het is onmogelijk om voor elke stemming te controleren of de gemachtigde machtiging heeft om
voor de specifieke stemronde gebruik te maken van de volmacht. Als de volmachtiging plaatsvind voor
het gehele congres heeft de gemachtigde in feite twee stemmen. Ook gezien het grote aantal
slapende leden, maakt juist aanwezigheid op het congres het verschil.

Huishoudelijk Reglement
Wijzigingsvoorstel 1: Gegevensbescherming als vaste taak van het bestuur
HR, Artikel 10.2.b
Indieners voorstel: Chris Smit, Emma den Brok, Luuk Godtschalk, Marijn Snijders, Martijn Staal, HansChristiaan Braun, Stefan van der Lee, Jesper Bloem, Lotte Zijlstra, Ahmet Kargin
Categorie 3
Huidige tekst: b. Secretaris: de secretaris is verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van de
congressen, de wisseling van het bestuur, het archiveren, de ledenadministratie, het personeel van
DWARS en secretariële bestuurstaken.
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Wijzigen naar: b. Secretaris: de secretaris is verantwoordelijk voor de inhoudelijke organisatie van de
congressen, de wisseling van het bestuur, het archiveren, de ledenadministratie, bescherming van de
ledengegevens, het personeel van DWARS en secretariële bestuurstaken.
Toelichting: Op dit moment is zorg voor bescherming van het ledenbestand en privacy van de leden
geen vaste taak van het bestuur, waardoor niemand erop gewezen kan worden hierop te letten. Door
deze wijziging wordt het een vaste taak van de secretaris om hiervoor te zorgen en deze te
verbeteren.
Advies bestuur: Overnemen. In praktijk is het al het geval dat de secretaris hier verantwoordelijkheid
voor neemt, maar het is goed als zowel leden als het bestuur na kan zoeken dat de
verantwoordelijkheid inderdaad bij de secretaris ligt.
Wijzigingsvoorstel 2: PP-wijzigingsvoorstellen
HR, Artikel 42.2
Indieners voorstel: Landelijk Bestuur, Wouter Ubbink
Categorie 3
Huidige tekst: Zowel elk lid als elk orgaan kan een voorstel doen tot wijziging van het Politiek
programma.
Wijzigen naar: Inhoudelijke commissies kunnen een voorstel doen tot wijziging van het Politiek
Programma. Individuele leden en andere organen kunnen dit ook, mits hun wijzigingsvoorstel wordt
ondersteunt door tenminste 10 individuele leden.
Toelichting: Vorig congres is een motie aangenomen om het minimum van tien steunverklaringen in te
voeren voor wijzigingsvoorstellen. Deze wijziging legt dit vast. Aangezien inhoudelijke commissies
verantwoordelijk zijn voor de inhoudelijke lijn van DWARS op een bepaald thema, willen we hen
uitzonderen van deze eis.
Wijzigingsvoorstel 3: HR-wijzigingsvoorstellen
HR, Artikel 23
Indieners voorstel: Landelijk bestuur, Wouter Ubbink
Categorie 3
Toevoegen:
I. Huishoudelijk regelement [Politiek Programma wordt J., Besluitvorming wordt K., enz.]
Artikel 23 [Artikel 23 wordt 24, Artikel 24 wordt 25, enz.]
1. Het bestuur, afdelingen en andere organen van DWARS kunnen een voorstel doen tot wijziging
van het Huishoudelijk Regelement. Individuele leden kunnen dit ook, mits hun wijzigingsvoorstel
wordt ondersteunt door tenminste tien individuele leden.
Toelichting: Vorig congres is een motie aangenomen om het minimum van tien steunverklaringen in te
voeren voor wijzigingsvoorstellen. Deze wijziging legt dit vast. Aangezien organen direct beïnvloed
worden door het Huishoudelijk Reglement, willen we hen uitzonderen van deze eis.
Wijzigingsvoorstel 4: Continuïteit
HR, Artikel 20
Indieners voorstel: Landelijk bestuur, Wouter Ubbink
Categorie 3
Huidige tekst: 20.2 De Kascommissie wordt voor een jaar aangesteld tijdens een wintercongres.
Wijzigen naar: 20.2 De Kascommissie wordt voor een jaar verkozen tijdens een wintercongres.
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Toelichting: Het woord ‘verkozen’ wordt ook elders in het HR gebruikt: deze wijziging zorgt voor
continuïteit. Ook laat het woord geen ruimte voor ondemocratische aanstellingen.
Wijzigingsvoorstel 5: Moties
HR, Artikel 26.7
Indieners voorstel: Landelijk bestuur, Wouter Ubbink
Categorie 3
Toevoegen: Voor het indienen van een motie is een steunverklaring nodig van ten minste tien
individuele leden.
Toelichting: Het aantal moties op congressen groeit al lange tijd. Met deze wijziging willen we dit
aantal te beperken door een drempel op te leggen die het draagvlak voor de motie meet. We
hebben er vertrouwen in dat serieuze moties en erg grappige ludieke moties gemakkelijk aan tien
steunverklaringen komen.

Wijzigingsvoorstellen Politiek
Programma
Hoofdstuk Rechten, vrijheden en democratie
Wijzigingsvoorstel 1: Elektronisch stemmen
Pagina 5, Staatsbestel
Indieners voorstel: Martijn Staal, Emma den Brok, Soem Zeijlmans, Jesper Bloem, Stefan van der Lee,
Hans-Christiaan Braun, Jochem Raat, Freija de Hair, Sifra Meijers, Remi Reuvekamp
Categorie 3
Toevoegen: Stemmachines of stemtelmachines maken verkiezingen kwetsbaarder voor beïnvloeding en
minder transparant. Daarom is DWARS voor het behoud van het papieren stembiljet en het rode
potlood. Wel moet er gekeken worden naar manieren om menselijke fouten te voorkomen, zoals het
overzichtelijker maken van de stembiljetten.
Toelichting: Stemmachines en stemtelmachines zijn in feite zwarte dozen waar stemmen of stembiljetten
in gaan en een overzichtje met stemmen weer uit komt. Een dergelijk systeem maken dat onkwetsbaar
genoeg is om onze verkiezingen aan toe te vertrouwen is met de huidige techniek praktisch onmogelijk
en extreem duur. Ook heeft het huidige kabinet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen laten zien dat
het de cybersecurity omtrent de verkiezingen niet serieus neemt door ernstige waarschuwingen van de
leverancier van de software om de getelde stemmen op te tellen volledig te negeren. Gelukkig kunnen
burgers aan de hand van de gepubliceerde processen-verbaal nu nog de met de hand getelde
stemmen zelf bij elkaar optellen om dit te controleren. Daarnaast is het niet mogelijk om dezelfde vorm
van transparantie te waarborgen met stemmachines of stemtelmachines: iedereen kan een handmatige
telling bijwonen en zien wat er gebeurt, maar niet iedereen heeft de vakkennis die nodig is om te
verifiëren dat de stemmachines of stemtelmachines doen wat ze zouden moeten doen.
Advies bestuur: Oordeel congres. Het negeren van waarschuwingen is inderdaad een grove fout. Ook
transparantie is inderdaad belangrijk. Maar menselijke tellers maken ook fouten: vorige
gemeenteraadsverkiezingen werden 14.000 fouten gemaakt. Toen leidden enkele in eerste instantie
verkeerd getelde stapels zelfs tot toewijzingen van raadszetels aan de verkeerde partij. Dit gebeurde
bijvoorbeeld in Amersfoort.
Wijzigingsvoorstel 2: Behoud Eerste Kamer
Pagina 5, Staatsbestel
Indieners voorstel: Luuk Voncken, Marijn Prins, Hessel Hoekstra, Ellemieke Hertgers, Jarno van Straaten,
Luuk van Doornmalen, Brian Lammens, Anne van Gemst, Noah van Meekeren, Stein Smit, Jeppe
Bandringa, Martijn Staal, Rianne Pieffers
Categorie 2
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Huidige tekst: De Hoge Raad krijgt de mogelijkheid om wetten te toetsen aan de grondwet. Wanneer
dit het geval is kan de Eerste Kamer afgeschaft worden.
Wijzigen naar: De Eerste Kamer moet worden hervormd met als doel terug te gaan naar haar
kerntaak, het evalueren van de grondwettelijkheid, uitvoerbaarheid en wenselijkheid van
wetsvoorstellen.
Toelichting: De Eerste Kamer is een punt van onenigheid voor veel mensen en het heeft zeker enige
problematiek. Maar de oplossing hiervoor ligt in het hervormen van de Eerste Kamer, niet in het
afschaffen ervan. Het is niet handig om de Eerste Kamer te vervangen met de Hoge Raad, aangezien
dit tot een van twee problemen kan leiden. Het kan er in de eerste plaats voor zorgen dat de Hoge
Raad politiseert, wat betekent dat de onafhankelijkheid van het gerechtshof in gedrang komt. De
Hoge Raad wordt na nominatie vanuit de Tweede Kamer door de minister van Veiligheid en Justitie
aangesteld. Daardoor kan een coalitie ervoor zorgen dat de Hoge Raad in haar voordeel gekleurd
kan zijn. Kijkende naar het voorbeeld van het hooggerechtshof in de VS is duidelijk te zien wat het
nadeel is van het geven van directe invloed op het beslissingsproces aan de rechterlijke macht. Het
tweede probleem zou kunnen zijn dat de Hoge Raad zichzelf erg inkadert in wat het mag doen. Dit
zorgt ervoor dat coalitieplannen eigenlijk zonder tegenstand kunnen worden ingevoerd en alleen op
wettelijkheid en niet op wenselijkheid en uitvoerbaarheid worden getoetst. De Eerste Kamer is toe aan
hervorming en democratisering. Maar haar taken overhevelen naar de rechterlijke macht zal niet
leiden tot het gewenste resultaat.
Advies bestuur: Ontraden. Er wordt niet toegelicht waarom de eerste kamer hervormd moet worden.
Hierdoor blijft het vaag wat er precies anders moet. Ook wordt niet toegelicht wat de oorzaak van de
problemen in de eerste kamer is. Ten slotte wordt niet toegelicht hoe deze problemen opgelost dienen
te worden. Het is dus onduidelijk hoe de niet genoemde oorzaak van de niet genoemde misstanden kan
worden aangepakt.
Wijzigingsvoorstel 3 Vriendschappen
Pagina 5, Vrijheden
Indieners voorstel: Niek Blonk, Dorise van Driel, Annemiek Zeelen, Oscar Jansen, Max Zaslove, Thirsa
Hegeman, Seth Wezendonk, Bram Koers, Neele Boelens, Janno Rook, Mark IJkhout, Sam Lawson, Alina
Bijl, Veerle van Wijk, Anna Bijl
Categorie 2
Huidige tekst: Vriendschappen vervullen een belangrijke rol in het leven van de meeste mensen. Het
wordt daarom mogelijk om wederzijdse vriendschappen wettelijk vast te leggen met maximaal twee
vrienden, waarmee zij net als naaste familie bepaalde verlof- en erfrechten krijgen.
Wijzigen naar: Vriendschappen vervullen een belangrijke rol in het leven van de meeste mensen. Het
wordt daarom mogelijk om wederzijdse vriendschappen door middel van authentieke akte vast te
leggen met maximaal twee vrienden, waarmee zij net als naaste familie bepaalde verlof- en
erfrechten krijgen.
Toelichting: Op dit moment staat er dat vriendschappen wettelijk worden vastgelegd. Dat houdt in dat
de regering, Tweede Kamer, Eerste Kamer en de Koning de vriendschap van een persoon moeten
goedkeuren. Dus dat een vriendschap bij wet wordt ingesteld. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom
wijzigen in een authentieke akte; dan kan het bij de notaris geregeld worden.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 4: Vrijheid van meningsuiting
Pagina 5, Vrijheden
Indieners voorstel: Commissie Recht & Democratie, Geert Verhoeven, Sjoerd Beenders, Sjoem Zeijlmans,
Vito van der Laan, Freija de Hair, Martijn Staal, Jesper Bloem, Fabian van Hal, Ahmet Kargin, Rianne
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Pieffers
Categorie 2
Toevoegen: De vrijheid van meningsuiting is een fundamenteel beginsel van het vrije debat in onze
democratische samenleving. We knokken voor het individuele recht om te zeggen wat je denkt, ook als
we het er niet mee eens zijn. De overheid waarborgt enkel de grenzen van de vrijheid van
meningsuiting: dreigementen, intimidatie en geweld zijn onacceptabel.
Toelichting: Toelichting: verschillende opvattingen over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting
vormen de basis van belangrijk landelijk debat. DWARS dient een standpunt in te nemen dat strookt
met de vrijzinnige pilaar van onze vereniging en niet onnodig repressief is, doch wel erkent dat
volledig ongelimiteerde vrijheid van meningsuiting kan leiden tot ongewenste maatschappelijke
gevolgen.
Advies bestuur: Ontraden. De vrijheid van meningsuiting staat al in de Grondwet, Artikel 7. Ook stelt
de voorgestelde tekst geen concreet beleid voor. Daardoor blijft het punt vaag en voor meerdere
interpretaties vatbaar.
Wijzigingsvoorstel 5: Betere controle op de politie
Pagina 6, Justitie
Indieners voorstel: Koen van Egmond, Rik van Roosmalen, Tim Mocking, Job Vermaas, Rosa Tibosch,
Alina Bijl, Anoniem, Anoniem, Wietske Dotinga, Paul Bot, Bas Mekel, Siebren Huitema, Iris Schuring
Categorie 2
Toevoegen: Klachten over politiegeweld worden niet langer door de politie afgehandeld, maar door
een onafhankelijke organisatie.
Toelichting: Momenteel heeft de politie het laatste woord in het afhandelen van klachten over
onevenredig politiegeweld. Het is niet verrassend dat de politie zichzelf zelden zwaarwegende
consequenties oplegt bij overtredingen en fouten, of zich überhaupt als schuldige erkent. Daardoor zal
de politie niet snel haar beleid aanpassen, en zal onevenredig geweld in de toekomst waarschijnlijk
nog steeds worden ingezet. Het doel van het voorstel is om te zorgen dat de politie voortaan geweld
enkel nog als laatste redmiddel inzet. Dit kan alleen als er goed toezicht is en er consequenties zijn
gebonden aan overtredingen. Overheidsorganisaties zullen zichzelf nooit goed controleren, dus
daarom moet er een onafhankelijke organisatie komen.
Advies bestuur: Ontraden. De politie heeft niet het laatste woord. Het OM kan politieagenten
vervolgen, en als dit niet gebeurt kan men een artikel 12 Sv-procedure starten bij het gerechtshof.
Wijzigingsvoorstel 6: Afluisteren en inbreken op apparaten
Pagina 6, Privacy
Indieners voorstel: Soem Zeijlmans, Martijn Staal, Stefan van der Lee, Joost Schrieks, Jelle Dobbelaar,
Bart Oude Kempers, Sebastiaan den Boer, Jeppe Bandringa, Anna Robin Hogendoorn Streef, Iris
Iedema, Luuk Godtschalk, Geert Verhoeven, Jesper Bloem
Categorie 1
Huidige tekst: Providers mogen niet gedwongen worden om ongericht communicatiegegevens op te
slaan.
Wijziging naar: Providers mogen niet ongericht communicatiegegevens opslaan, tenzij dat absoluut
noodzakelijk is voor de dienstverlening. Communicatiegegevens mogen alleen worden opgeslagen en
gedeeld met bijvoorbeeld de politie en AIVD als dat ten laste is gelegd door een rechter, tenzij
zijn/haar oordeel niet kan worden afgewacht.
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Toelichting: De huidige tekst verbiedt geen ongerichte afluisterpraktijken, maar slechts de dwang
daartoe. Het is ook niet wenselijk als je provider op eigen houtje je nudes bewaart of deelt. Wij zijn
van mening dat een rechter(-commissaris) onpartijdiger kan oordelen over of aftappen rechtvaardig is,
zoals dat nu ook al gebeurt bij briefverkeer.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 7: Meer ouders meer beter
Pagina 7, Emancipatie
Indieners voorstel: Niek Blonk, Dorise van Driel, Annemiek Zeelen, Oscar Jansen, Max Zaslove, Thirsa
Hegeman, Seth Wezendonk, Bram Koers, Neele Boelens, Janno Rook, Mark IJkhout, Sam Lawson, Alina
Bijl, Veerle van Wijk, Anna Bijl
Categorie 1
Toevoegen: Kinderen kunnen wettelijk meer dan twee ouders hebben. Iedere ouder heeft dezelfde
rechten en plichten jegens het kind.
Toelichting: Het visiestuk personen- en familierecht is achterhaald. Ondertussen zijn er ontwikkelingen
geweest op dit gebied waaronder het commissierapport herijking familierecht. Daarin worden niet de
contracten zoals wij als DWARS bedacht hebben genoemd. Daarom is het belangrijk dat wij dit
vernieuwen. Dit sluit beter aan de ontwikkelingen op dit gebied. Daarnaast geeft het kinderen meer
mogelijkheden zodat ze niet tussen ouders moeten kiezen.
Advies bestuur: Overnemen.

Hoofdstuk Onderwijs, Technologie & Media
Wijzigingsvoorstel 10: Digitale geletterdheid in het primair onderwijs
Pagina 8 en 9, Basisonderwijs
Indieners voorstel: Joost Jansen, Joëlle Canisius, Ahmet Kargin, Maddy Vangangelt, Brian Lammens, Lou
Hitters, Martien Lekkerkerk, Hiske Scholtens, Larissa Vlieger, Dirk Ritter, Luuk Godtschalk, Shady
Categorie 2
Toevoegen: DWARS vindt het belangrijk dat iedereen actief kan deelnemen aan de
(kennis)maatschappij. Zowel in het curriculum van het primair onderwijs, als in de implementatie van dit
curriculum door scholen, moet voldoende aandacht zijn voor het onderwerp. Ook wordt de relevantie in
de gaten gehouden.
Toelichting: Een duidelijk DWARS standpunt vormen over digitale geletterdheid in het primair
onderwijs. Technologie ontwikkelt zich namelijk in rap tempo en de samenleving kan het maar moeilijk
bijhouden. Veel mensen zijn bang om iets fout te doen bij het gebruik van digitale middelen of zijn zich
niet bewust van de impact van online acties op de rest van hun leven en het leven van anderen. Het
onderwijs kan bijdragen aan het overdragen van digitale vaardigheden aan de kinderen van nu,
zodat die later actief kunnen deelnemen aan de (kennis)maatschappij.
Advies bestuur: Ontraden. Het is onduidelijk wat wordt bedoeld met ‘het onderwerp’. Als hiermee de
(kennis)maatschappij wordt bedoeld, is het onduidelijk welke implementatie wordt voorgesteld om
meer aandacht aan het onderwerp te besteden. Meer aandacht voor maatschappelijke vorming staat
bovendien al letterlijk in het Politiek Programma. Tenslotte blijft het onduidelijk wat wordt bedoeld met
‘de relevantie’: de relevantie van wat?
Wijzigingsvoorstel 11: Inspraak hoger onderwijs
Pagina 9 en 10, Mbo, hbo, wo
Indieners voorstel: Luuk Godtschalk, Joëlle Canisius, Ahmet Kargin, Maddy Vangangelt, Brian Lammens,
Joost Jansen, Soem Zeijlmans
Categorie 1
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Verwijderen huidige tekst: Studenten/leerlingen en docenten krijgen meer inspraak in het
opleidingsbestuur. Er worden vaker universiteitsbrede stemmingen gehouden en studenten krijgen meer
inspraak in het vakkenaanbod.
Toelichting: Met de Wet Versterking Bestuurskracht (wvb) is de rol van medezeggenschap in het hoger
onderwijs belangrijker geworden. Met de introductie van de opleidingscommissie hebben studenten al
instemmingsrecht gekregen in de meeste aspecten van het onderwijs, waaronder de inhoud van de
opleiding, het vakkenaanbod, de afstudeerrichtingen en de studielast. Er is vanuit de
medezeggenschapsorganen geen brede wens om dit uit te breiden.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 12a: Bekostiging onderwijs
Pagina 9 en 10, Mbo, hbo en wo
Indieners voorstel: Luuk Godtschalk, Joëlle Canisius, Ahmet Kargin, Maddy Vangangelt, Brian Lammens,
Lou Hitters, Joost Jansen, Shady, Martien Lekkerkerk
Categorie 3
Huidige tekst: Instellingsbekostiging in het onderwijs komt los te staan van prestaties van leerlingen of
studenten. De sleutel om geld te verdelen onder onderwijsinstellingen wordt een combinatie van het
aantal studenten en de onderwijskwaliteit. Aan de perverse prikkels tot diplomaverstrekking in het
hoger onderwijs komt een einde.
Toevoegen: De vaste voet wordt strategisch herverdeeld onder de instellingen en elke vier jaar
herzien.
Toelichting: De bekostiging van het hoger onderwijs is complexer dan hier geschetst wordt. Deze
bestaat uit een van oudsher vastgesteld bedrag per instelling ("vaste voet") en een vast bedrag per
afgestudeerde met een vermeerderingsfactor voor 'duurdere' studies zoals technische en medische
studies. De voorgestelde verdeelsleutel in het huidige politiek programma is daarom geen oplossing.
De vaste voet zorgt er praktisch voor dat oudere instellingen flink meer geld krijgen, wat leidt tot een
onlogische verdeling.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 12b: Bekostiging onderwijs 1
Pagina 9 en 10, Mbo, hbo en wo
Indieners voorstel: Luuk Godtschalk, Joëlle Canisius, Ahmet Kargin, Maddy Vangangelt, Brian Lammens,
Lou Hitters, Joost Jansen, Shady, Martien Lekkerkerk
Categorie 3
Huidige tekst Instellingsbekostiging in het onderwijs komt los te staan van prestaties van leerlingen of
studenten. De sleutel om geld te verdelen onder onderwijsinstellingen wordt een combinatie van het
aantal studenten en de onderwijskwaliteit. Aan de perverse prikkels tot diplomaverstrekking in het
hoger onderwijs komt een einde.
Wijzigen naar: Instellingsbekostiging in het onderwijs komt los te staan van prestaties van leerlingen of
studenten. Een student aan het hoger onderwijs die een jaar langer over een studie doet, wordt ook
bekostigd (nominaal plus een).
Toelichting: De bekostiging van het hoger onderwijs is complexer dan hier geschetst wordt. Deze
bestaat uit een van oudsher vastgesteld bedrag per instelling ("vaste voet") en een vast bedrag per
afgestudeerde met een vermeerderingsfactor voor 'duurdere' studies zoals technische en medische
studies. De voorgestelde verdeelsleutel in het huidige politiek programma is daarom geen oplossing. In
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plaats daarvan zou het ministerie studenten met een jaar uitloop ook moeten bekostigen, want
daarmee vervalt de drijfveer voor instellingen om per se in nominale tijd te laten afstuderen.
Advies bestuur: Ontraden. Het voorstel is tegenstrijdig, omdat afstuderen in vier jaar ook een
prestatie van een student is aan de hand waaraan de bekostiging wordt bepaald. Het bestuur vindt
dat studenten die 2 jaar of meer langer over hun studie doen ook bekostigd moeten worden. Er zijn al
genoeg stimuli om snel af te studeren, daar hoeft de universiteit er niet nog meer aan toe te voegen.
Dit risico is er wel wanneer de universiteit alleen geld krijgt voor snelle studenten.
Wijzigingsvoorstel 13: Studieschuld en hypotheek
Pagina 10, Mbo, hbo en wo
Indieners voorstel: Luuk Godtschalk, Joëlle Canisius, Ahmet Kargin, Maddy Vangangelt, Brian Lammens,
Lou Hitters, Joost Jansen, Shady, Soem Zeijlmans
Categorie 1
Toevoegen: Een studieschuld mag niet meer worden meegewogen bij het afsluiten van een hypotheek.
Het ministerie van OCW moet studenten beter voorlichten over de gevolgen van de studielening.
Toelichting: Sinds de invoering van het leenstelsel hebben studenten vanzelfsprekend een fors hogere
studieschuld na hun afstuderen. Banken maken bij het verstrekken van een hypotheek echter geen
onderscheid tussen een gewone lening en een studielening (waarbij de aflossing afhankelijk is van het
inkomen). Als gevolg kunnen afgestudeerde starters nauwelijks een hypotheek krijgen.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 14: Wettelijk collegegeld ook voor tweede bachelor
Pagina 10, Mbo, hbo en wo
Indieners voorstel: Joëlle Canisius, Ahmet Kargin, Joost Jansen, Maddy Vangangelt, Brian Lammens, Lou
Hitters, Martien Lekkerkerk, Hiske Scholtens, Larissa Vlieger, Dirk Ritter, Shady
Categorie 1
Huidige tekst: Voor de tweede master betalen studenten hetzelfde als voor de eerste master (dat wil
zeggen: wettelijk collegegeld). Het hogere instellingstarief maakt het nu voor veel mensen onmogelijk
een tweede master te volgen.
Wijzigen naar: Voor de tweede bachelor of master betalen studenten hetzelfde als voor de eerste
bachelor of master (dat wil zeggen: wettelijk collegegeld). Het hogere instellingstarief maakt het nu
voor veel mensen onmogelijk om een tweede bachelor of master te volgen.
Toelichting: Momenteel is het alleen mogelijk het wettelijk collegegeld te betalen voor een tweede
bachelor of master indien de studies elkaar overlappen. Studenten studeren hierdoor zonder
tussenpose door, omdat ze anders het instellingstarief moeten betalen. Voor de tweede bachelor of
een tweede master moet daarom het wettelijk collegegeld gelden, ook als de studies elkaar niet
overlappen.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 15: Geldstromen van universiteiten
Pagina 11, Wetenschap
Indieners voorstel: Emma den Brok, Martijn Staal, Marijn Snijders, Hans-Christiaan Braun, Jesper Bloem,
Lianne Smits, Stefan van der Lee, Luuk Voncken, Olaf Slomp, Casey Disco, Maartje Vroom
Categorie 1
Toevoegen: Geldstromen van het bedrijfsleven naar wetenschappelijke- en onderwijsinstellingen
moeten altijd openbaar worden gemaakt, inclusief de afspraken tussen beide partijen die het gevolg
zijn van die geldstroom.
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Toelichting: Hoewel we er van uit willen gaan dat geldschieters worden vernoemd in
wetenschappelijke publicaties, is het overzicht op financieringen op faculteits- of universiteitsniveau nu
volledig afwezig (en wordt vaak bewust niet openbaar gemaakt). Dit plaatst geldschieters in
invloedrijke posities waarin ze mogelijk de inrichting van onderwijs en onderzoek kunnen beïnvloeden.
Shell mocht bijvoorbeeld het curriculum beïnvloeden bij de Erasmus Universiteit omdat ze dikke moneyz
gaven (en dit kwam pas na veel speurwerk en WOB-verzoeken naar boven).
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 16: Fair use en auteursrecht
Pagina 11 en 12, Auteursrechten en patenten
Indieners voorstel: Martijn Staal, Marijn Snijders, Emma den Brok, Hans-Christiaan Braun, Luuk
Godtschalk, Lianne Smits, Soem Zeijlmans, Remi Reuvekamp, Jesper, Stefan van der Lee, Jochem Raat,
Freija de Hair, Sifra Meijers
Categorie 3
Huidige tekst: Gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming wordt mogelijk
wanneer er sprake is van faire use. Voor niet-commerciële doeleinden en zonder het auteursrechtelijke
bedrijf of persoon te benadelen kan er zo gebruik gemaakt worden van auteursrechtelijk beschermde
zaken
Wijzigen naar: Er komt een Europese fair use uitzondering op auteursrechtelijk beschermde werken.
Gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken voor het geven van kritiek of commentaar, parodie,
journalistiek, onderwijs en onderzoek maakt geen inbreuk op auteursrecht.
Toelichting: Uitzonderingen op auteursrecht is een van de weinige dingen die binnen de Europese Unie
nog veel variëren. Ook zijn veel van de uitzonderingen op het auteursrecht niet breed genoeg om nog
te passen in de moderne tijd. Het Nederlandse citaatrecht is bijvoorbeeld beperkt tot slechts 155
tekens of foto’s tot een resolutie van 194x145. De voorgestelde tekst geeft ook duidelijker aan wat
deze ‘fair use’ in moet houden. Ook is de eis uit de oude tekst dat de rechthebbende niet benadeeld
moet worden geschrapt: auteursrecht zou geen censuurmiddel moeten zijn om burgers de mond te
snoeren.
Advies bestuur: Hangt af van een amendement. Het bestuur zal een amendement indienen, om toe te
lichten dat het ook in de nieuwe tekst enkel gaat om niet-commerciële doeleinden. Indien dit
amendement wordt aangenomen, nemen wij het wijzigingsvoorstel graag over. Zo niet, dan ontraden
wij. In dat geval laat de tekst namelijk de mogelijkheid vrij om voor commerciële doeleinden parodieën,
journalistiek, onderwijs en onderzoek te doen. Dat lijkt ons geen wenselijke vorm van het auteursrecht,
omdat andermans werk dan alsnog voor financieel gewin kan worden nagemaakt.
Wijzigingsvoorstel 17: Nepnieuwsregister
Pagina 12, Media
Indieners voorstel: Geert Verhoeven, Sjoerd-Paul Beenders, Soem Zeijlmans, Vito van der Laan, Freija
de Hair, Stefan van der Lee, Jelle Dobbelaar, Lianne Smits, Martijn Staal, Jeppe Bandringa, Jesper
Bloem, Anna Robin Hogendoorn Streef, Joost Schrieks, Ahmet Kargin, Rianne Pieffers
Categorie 3
Toevoegen: De burger moet zelf weerbaar zijn tegen nepnieuws door kritisch te denken. De Europese
Unie en de Nederlandse overheid moeten geen actieve rol hebben in het aanwijzen van nepnieuws,
maar in het informeren van de burger en diens weerbaarheid vergroten.
Toelichting: In een democratische rechtsstaat hoort de media vrij zijn gang te kunnen gaan. Natuurlijk
erkennen we het probleem van nepnieuwsverspreiding, maar het is niet aan de overheid om te
bepalen wat waar is en wat niet.
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Advies bestuur: Oordeel congres. De overheid heeft inderdaad geen monopolie op de waarheid.
Daarentegen is het moeilijk om de burger volledig objectief te informeren zonder concreet nepnieuws
aan te wijzen. Ook is het de vraag of elke individuele burger al het mogelijke nepnieuws zou kunnen
leren herkennen, of dat dit wellicht kan worden uitbesteed aan een derde onafhankelijke partij.
Wijzigingsvoorstel 18: Vrijheid van online meningsuiting
Pagina 12, Media
Indieners voorstel: Bas Jacobs, Minella Haazelager, Jeroen van Gils, Loes Hilderink, Fabrice van Hoof,
Joann Klei, Sümeyye van Schie, Alina Bijl, Janno Rook, Neele Boelens
Categorie 3
Toevoegen: Grote online platformen als Facebook, Twitter en YouTube nemen steeds meer de rol van
de publieke ruimte over en moeten daarom ook als publieke ruimte gereguleerd worden. Hiermee
wordt de vrijheid van meningsuiting ook online van toepassing. De CEO’s van grote tech-bedrijven
mogen niet het laatste woord hebben over wat we wel en niet te zien krijgen. De gebruikelijke
uitzonderingen op de vrijheid van meningsuiting blijven van toepassing, maar worden beoordeeld in de
rechtszaal en niet in het kantoor van Mark Zuckerberg.
Toelichting: Een groot deel van het publieke debat vindt tegenwoordig online plaats. De spelregels
van dit debat worden bepaald door de grote tech-bedrijven (Facebook, YouTube, Twitter, etc.). Dit zijn
private bedrijven, dus niet gebonden aan de vrijheid van meningsuiting. Zij kunnen censureren naar hun
eigen regels. Daarom moeten we deze platformen reguleren als publieke ruimtes. We houden dan zelf
de democratische controle op wat niet onder vrije meningsuiting valt (bijv. dreigementen) en zijn niet
overgeleverd aan de grillen van een paar rijke mensen.
Advies bestuur: Ontraden. De grens wanneer een bedrijf valt onder de ‘publieke ruimte’ is moeilijk te
trekken, zeker omdat social media binnen enkele jaren heel groot kunnen worden. Als men zich op één
platform niet kan uiten, kan men wijken naar een ander medium. Bedrijven moeten de vrijheid hebben
hun site te modereren, als zij bijvoorbeeld een safe space willen creëren. De overheid mag een bedrijf
niet verplichten bepaalde content te plaatsen.

Hoofdstuk Duurzaamheid
Wijzigingsvoorstel 19: Statiegeld op glazen flessen
Pagina 14, Grondstoffen
Indieners voorstel: Koen van Egmond, Rik van Roosmalen, Tim Mocking, Rosa Tibosch, Alina Bijl,
Anoniem, Anoniem, Paul Bot, Tessa Bedaf, Bas Mekel, Siebren Huitema, Iris Schuring
Categorie 1
Huidige tekst: De statiegeldregeling wordt uitgebreid met kleine plastic flessen en blik. Hiermee neemt
recycling toe en wordt de hoeveelheid zwerfafval verminderd
Wijzigen naar: De statiegeldregeling wordt uitgebreid met kleine plastic flessen, blik en glazen
drankflessen. Hiermee neemt recycling toe en wordt de hoeveelheid zwerfafval verminderd
Toelichting: Vaak worden glazen drankflessen weggegooid op straat. Zo komen ze bij het zwerfvuil
terecht, wat slecht is voor het straatbeeld. Bovendien kunnen glazen scherven desastreuze gevolgen
hebben voor mens en dier. Jaarlijks gaan er duizenden dieren dood aan scherp-in, door metalen en
glazen scherven dat via het zwerfvuil in veevoer terechtkomen. Door statiegeld op glazen drankflessen
te zetten kunnen deze problemen voorkomen worden. Bovendien kost het recyclen van glas een stuk
minder energie dan de productie ervan, waardoor het veel duurzamer is.
Advies bestuur: Overnemen.
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Wijzigingsvoorstel 20: 0% BTW op reparaties
Pagina 15, Grondstoffen
Indieners voorstel: Soem Zeijlmans, Marijn Snijders, Emma den Brok, Hans-Christiaan Braun, Lianne
Smits, Stefan van der Lee, Martijn Staal, Joost Schrieks, Sebastiaan den Boer, Jeppe Bandringa, Anna
Robin Hogendoorn Streef
Categorie 1
Toevoegen: De BTW op reparaties en preventief onderhoud wordt afgeschaft, om het langer
gebruiken van producten aan te moedigen en de onnodige aanschaf van een nieuw product te
ontmoedigen. Hiermee verlichten we de druk op de effecten van productie op natuur en milieu.
Toelichting: Het is niet logisch om een product te vervangen dat prima gerepareerd kan worden. Het
vraagt veel minder van de Aarde om een onderdeeltje te vervangen of een tandwieltje te smeren dan
om een nieuw elektrisch fornuis te kopen. Zo maken we het fiscaal aantrekkelijker om te repareren in
plaats van te vervangen.
Advies bestuur: Overnemen.

Hoofdstuk Leefomgeving
Wijzigingsvoorstel 21: Gelijke regulering genetisch gemodificeerde gewassen
Pagina 17, Landbouw
Indieners voorstel: Bas Jacobs, Minella Haazelager, Jeroen van Gils, Loes Hilderink, Fabrice van Hoof,
Joann Klei, Sümeyye van Schie, Dorise van Driel, Alina Bijl, Seth Wezendonk, Janno Rook, Neele
Boelens, Fabian Bakker
Categorie 2
Huidige tekst: Er komt strengere wet- en regelgeving voor de verkoop van genetisch gemodificeerde
gewaszaden. Het huidige systeem biedt, doordat de gewassen geen eigen zaden produceren, te veel
risico op uitbuiting. De productie en het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (gmo’s) is
niet inherent slecht en kan nuttig zijn. Wanneer er rekening wordt gehouden met het voorzorgsprincipe
en sociaal-economische aspecten is DWARS daarom voor het verkennen van de kansen die deze
technieken kunnen bieden.
Wijzigen naar: Genetisch gemodificeerde gewassen (gmo’s) zijn niet inherent gevaarlijk en bieden
grote kansen voor het voeden van een groeiende wereldbevolking. Daarom worden de regels voor de
introductie van gmo-gewassen gelijkgetrokken met die voor andere technieken (klassieke veredeling,
mutatieveredeling, etc.). In alle gevallen dient eerst aangetoond te worden dat de nieuwe gewassen
minstens zo veilig zijn als bestaande alternatieven.
Daarnaast komen er strenge concurrentieregels om te voorkomen dat een klein aantal bedrijven met
patenten op gewassen (zowel gmo’s als andere) te veel macht in handen krijgt. Ook worden regels
voor de afgifte van patenten op genen en technieken aangescherpt en krijgt wetenschappelijk
onderzoek ontheffing voor het gebruik van gepatenteerde genen en technieken. Verder komt er
onderzoek naar de haalbaarheid van alternatieven voor patenten, bijvoorbeeld publieke financiering
van gewasinnovatie, waardoor innovatie wordt losgekoppeld van productie.
Waar nodig wordt op internationaal niveau gepusht voor deze standpunten.
Toelichting: Er is wetenschappelijke consensus over de veiligheid van gmo-gewassen. Genetische
modificatie biedt grote voordelen t.o.v. klassieke veredeling. Onredelijke weerstand tegen gmo’s
hindert innovatie. Enorme kosten gewasinnovatie (gemiddeld $130 miljoen) kunnen nu alleen met
patenten terugverdiend worden. Er zijn veel misvattingen over problemen met patenten, maar ook
reële zorgen. Zorgen gelden ook voor patenten op niet-gmo-gewassen: niet specifiek gmogerelateerd. De machtspositie van grote bedrijven met patenten vragen om strenge concurrentieregels.
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De wirwar van patenten is een barrière voor innovatie: dit vraagt om strengere regels voor afgifte en
geldigheid van patenten. Er zijn geen duidelijke alternatieven voorhanden: daarvoor is onderzoek
nodig.
Advies bestuur: Ontraden. Het voorstel is te specifiek voor het politiek programma. De belangrijkste
punten staan samengevat in de huidige tekst (voorzorgsprincipe, sociaaleconomische aspecten, de
ongevaarlijkheid en de kansen). Dat punt is al lang genoeg. De tekst is inhoudelijk wel sterk, dus we
nodigen de indieners van harte uit om een visiestuk te schrijven over het onderwerp.
Wijzigingsvoorstel 23: Energieneutraal bouwen
Pagina 19, Wonen
Indieners voorstel: Pim Zwarteveen, Étienne Henrij, Joëlle Canisius, Emma den Brok, Fabian Bakker,
David Tempelman, Jarno van Straaten, Paula Geurtzen, Romano Boshove, Astrid Ruland
Categorie 1
Huidige tekst: Bij de bouw van nieuwe woningen worden geen nieuwe gasleidingen aangelegd. Per
wijk wordt ten minste 50% van alle nieuwbouw minimaal 100% energieneutraal.
Wijzigen naar: Bij de bouw van nieuwe woningen worden geen nieuwe gasleidingen aangelegd. Per
wijk wordt ten minste 50% van alle nieuwbouw energieneutraal of energiepositief.
Toelichting: De oude zin loopt niet lekker, het lijkt ons beter om dit zo te omschrijven.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 24: Concreet voorstel goederentransport
Pagina 20, Mobiliteit
Indieners voorstel: Pim Zwarteveen, Étienne Henrij, Fabian Bakker, Paula Geurtzen, Romano Boshove,
Astrid Ruland
Categorie 2
Huidige tekst: Ook internationaal goederentransport moet betalen voor de uitstoot van
broeikasgassen. Het is nog te vaak goedkoper om goederen naar de andere kant van de wereld te
transporteren, te verwerken in een fabriek, en dat product weer terug te verschepen.
Wijzigen naar: Ook internationaal goederentransport moet betalen voor de uitstoot van
broeikasgassen. Het is nog te vaak goedkoper om goederen naar de andere kant van de wereld te
transporteren, te verwerken in een fabriek, en dat product weer terug te verschepen. Hier moeten
Europese afspraken over gemaakt worden.
Toelichting: Wij vinden dit punt erg vaag, door deze zin toe te voegen hopen we het punt concreter
te maken
Advies bestuur: Ontraden. Ook wanneer er geen Europese afspraken komen, moet Nederland uitstoot
van broeikasgassen eerlijk belasten. Met onze mainports hebben we een belangrijke positie in
internationale handel. Economische belangen zijn geen excuus om de atmosfeer op te warmen.
Europese afspraken zouden fijn zijn, maar zijn geen eis. Daarnaast kan achter bijna elk internationaal
punt deze toevoeging worden gezet. In principe willen we altijd dat al ons beleid elders ook wordt
uitgevoerd.
Wijzigingsvoorstel 25: Minder vluchten
Pagina 20, Mobiliteit
Indieners voorstel: Pim Zwarteveen, Étienne Henrij, Nol van Gerven, Bas Mekel, Emma den Brok, Fabian
Bakker, Jarno van Straaten, Paula Geurtzen, Romano Boshove, Astrid Ruland
Categorie 1
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Huidige tekst: DWARS is tegen de uitbreiding van Schiphol, Lelystad Airport en andere luchthavens,
het aantal vluchten groeit niet.
Wijzigen naar: DWARS is tegen de uitbreiding van Schiphol, Lelystad Airport en andere luchthavens,
het aantal vluchten wordt verminderd.
Toelichting: We zijn van mening dat er te veel vluchten naar en van Nederland komen, dit is erg
slecht voor het milieu en de luchtkwaliteit in Nederland daarom moet niet alleen het aantal vluchten
stoppen maar zelfs verminderd worden.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 26: BTW op vliegtickets
Pagina 20, Mobiliteit
Indieners voorstel: Pim Zwarteveen, Étienne Henrij, Thomas Dortmans, Nol van Gerven, Joëlle Canisius,
Emma den Brok, Fabian Bakker, David Tempelman, Martijn Staal, Jarno van Straaten, Paula Geurtzen,
Romano Boshove, Astrid Ruland
Categorie 1
Huidige tekst: 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.
Wijzigen naar: 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. Ook wordt het hoge btw-tarief geheven op
vliegtickets.
Toelichting: Wanneer je over sommige boodschappen 21% btw moet betalen, lijkt het ons niet meer
dan normaal om dit ook over vliegtickets te doen. Ook om er voor te zorgen dat er minder gevlogen
wordt er mee geld komt om in alternatieven te kunnen investeren lijkt het ons goed om btw te gaan
heffen over vliegtickets.
Advies bestuur: Overnemen.

Economie en financiën
Wijzigingsvoorstel 27: Financiële transparantie
Pagina 21 en 22, Financiële sector
Indieners voorstel: Commissie Economie & Financiën, Astrid Ruland, Vincent Heerink, Wieke, Jasper,
Lotte Zijlstra, Pim Zwarteveen, David Tempelman
Categorie 1
Huidige tekst: Er wordt ingezet op transparantie in de financiële sector. Het moet duidelijk zijn wat de
verschillende financiële producten inhouden en risico’s, zoals de huizenbubbel van 2008 en de huidige
koolstofzeepbel, moeten in beeld gebracht worden.
Wijzigen naar: Er wordt ingezet op transparantie in de financiële sector. Het moet duidelijk zijn wat de
verschillende financiële producten inhouden en wat de risico’s zijn. Ook van andere zaken, zoals de
huizenbubbel van 2008 en de huidige koolstofzeepbel, moeten daadwerkelijke oorzaken en risico’s in
beeld gebracht worden.
Toelichting: De huidige tekst is te vaag en doelt op twee verschillende dingen tegelijkertijd. Bij
transparantie in de financiële sector denk ik meer aan bonuscultuur, buitensporige risico’s nemen en
ingewikkelde financiële producten waarvan men de risico’s te moeilijk kan inschatten of de risico’s
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negeert. Dat neemt niet weg dat zaken zoals de huizenbubbel of de koolstofzeepbel geen risico’s met
zich mee brengen of geen gevolg zijn van het huidige financiële klimaat, maar dit is iets anders dan
transparantie in de financiële sector. Om beide punten duidelijk te maken, maar wel secuur te zijn, lijkt
ons het huidige voorstel beter.
Advies bestuur: Overnemen.

Zorg, sociale zekerheid en werk
Wijzigingsvoorstel 28: Extra kosten medische keuring CBR niet voor de burger
Pagina 24, Kwaliteit en preventie in de zorg
Indieners voorstel: Koen van Egmond, Rik van Roosmalen, Tim Mocking, Job Vermaas, Alina Bijl,
Anoniem, Anoniem, Wietske Dotinga, Paul Bot, Bas Mekel, Siebren Huitema, Tessa Bedaf
Categorie 1
Toevoegen: De extra kosten van een medische keuring voor een rijbewijs komen in het basispakket en
worden dus niet meer door de burger betaald.
Toelichting: Voor het halen van een rijbewijs moet iedereen een eigen verklaring invullen voor het CBR.
Als iemand hierbij op bepaalde vragen ‘Ja’ zegt (bijvoorbeeld bij diabetes, autismespectrumstoornis of
AD(H)D), moeten ze een extra medische keuring laten doen door een onafhankelijke arts. De kosten
hiervoor zijn voor de burger en kunnen oplopen tot boven de 200 euro. Soms duurt zo’n onderzoek
slechts 10 minuten, zonder dat de kosten lager uitkomen. Op deze manier worden mensen belast enkel
voor het hebben van een medische aandoening. Deze kosten zijn oneerlijk en moeten dus gedekt
worden door de basisverzekering.
Advies bestuur: Overnemen.

Buitenlands beleid, asiel en migratie
Wijzigingsvoorstel 29: Wapenhandel
Pagina 29, Buitenlands beleid
Indieners voorstel: Sjoerd de Groot, Commissie Internationaal
Categorie 2
Huidige tekst: De Nederlandse regering verleent niet langer exportvergunningen voor
wapenleveranties aan repressieve regimes. Zo voorkomt het dat de Nederlandse wapenindustrie
bijdraagt aan mensenrechtenschendingen en staatsgesteunde agressie. Daarnaast zet zij zich in om dit
beleid in Europees verband door te zetten.
Vervangen door: De Nederlandse regering verleent niet langer exportvergunningen voor
wapenleveranties aan repressieve regimes. Zo voorkomt het dat de Nederlandse wapenindustrie
bijdraagt aan mensenrechtenschendingen en staatsgesteunde agressie. Daarnaast wordt elke
vriendschappelijke relatie met dergelijke landen omgevormd tot een neutrale relatie. Verder zet zij
zich in om dit beleid in Europees verband door te zetten.
Toelichting: Het is niet uit te leggen dat Nederland beweert voorstander te zijn van mensenrechten, en
tegelijkertijd goed bevriend te zijn met staten waarvoor het schenden van mensenrechten een routine is,
zoals Saoedi-Arabië en Israël. Alleen een wapenembargo is niet genoeg om te voorkomen dat we
deze staten in hun mensenrechtenschendingen faciliteren. We moeten ons als Nederland en Europa ook
niet meer als vrienden van deze staten op het wereldtoneel vertonen. Het verbreken van diplomatieke
banden is aan de andere kant ook geen goede stap, want de enige progressief acceptabele manier
om verandering te proberen teweeg te brengen is door dialoog. Daarom pleiten we voor een neutrale
relatie met dergelijke landen.
37

DWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSs
Advies bestuur: Ontraden. De termen ‘vriendschappelijk’ en ‘neutraal’ zijn moeilijk te definiëren en te
onderscheiden wanneer het om internationale relaties gaat. De term ‘repressieve regimes’ is al vaag
genoeg. De wijziging maakt het programma minder concreet.
Wijzigingsvoorstel 30 Ontwikkelingssamenwerking 1
Pagina 29
Indiener voorstel: Marieke van Belle en David Tempelman, Commissie Internationaal
Categorie 1
Huidige tekst: Ontwikkelingssamenwerking behoort geen verkapte exportsubsidie te zijn, daarom
wordt het Dutch good growth fund opgeheven. De vrijgekomen 750 miljoen komt ten goede aan de
allerarmsten.
Wijzigen naar: Ontwikkelingssamenwerking moet in eerste instantie draaien om het helpen van de
meest hulpbehoeftigen en niet om migratie- en handelsbelangen. Daarom wordt het Dutch good growth
fund opgeheven en komt de vrijgekomen 750 miljoen ten goede aan de allerarmsten, onafhankelijk
van hun nabijheid aan de Europese buitengrenzen.
Toelichting: Onder het huidige kabinet is besloten om de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking
grotendeels te beperken tot de landen aan de Europese buitengrenzen en landen waaruit veel mensen
naar Europa vluchten (Somalië, Afghanistan, Eritrea etc.) om zo de migratiestromen naar Europa te
beperken. DWARS zou zich ook hiertegen moeten uitspreken en zich sterk maken voor een beleid
waarbij de meest hulpbehoeftigen geholpen worden.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 31: Ontwikkelingssamenwerking 2
Pagina 29
Indiener voorstel: Marieke van Belle en David Tempelman, Commissie Internationaal
Categorie 1
Huidige tekst: Nederland reserveert 1% van het bnp voor ontwikkelingssamenwerking in
ontwikkelingslanden. Het asielbeleid in Nederland wordt dus niet langer bekostigd van het budget
voor ontwikkelingssamenwerking.
Toevoegen: Daarnaast maakt Nederland zich internationaal sterk voor het verhogen van de OESO
norm naar 1% en bindende afspraken hiervoor binnen de EU.
Toelichting: In 1970 hebben de leden van de OESO afgesproken om 0,7% van hun BBP aan
ontwikkelingshulp uit te geven. Aangezien DWARS al van mening is dat Nederland meer dan de
OESO-norm zou moeten doen is het niet meer dan logisch om ook te streven naar het verhogen van
deze norm. Omdat veel landen zich nu niet houden aan de niet-bindende OESO-norm is het nodig om
vanuit de EU hier bindende afspraken over te maken.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 32: Handel 1
Pagina 29
Indiener voorstel: Sverre van Klaveren, Commissie Internationaal
Categorie 2
Toevoegen: Oliepalmplantages moet een halt worden toegeroepen. Dit wordt ten eerste gedaan door
een tijdelijke Europese belasting op importproducten op basis van palmolie. Ten tweede wordt er een
duurzaam keurmerk opzet om palmolie traceerbaar, duurzaam én verdedigbaar te maken. Wanneer
dit bereikt is vervalt de belasting en komt een importverbod op palmolie zonder keurmerk tot stand.
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Toelichting: Oliepalm plantages (monocultuur) hebben grote delen van regenwoud in Zuidoost-Azië
vervangen. De gevolgen zijn aanzienlijk. Oliepalmplantages ondersteunen veel minder soorten dan
bossen en vaak ook minder dan andere boomgewassen. Andere negatieve gevolgen zijn onder meer
habitatfragmentatie en vervuiling, waaronder broeikasgasemissies. Met de stijgende vraag naar
plantaardige oliën en biobrandstoffen en een sterke overlap tussen gebieden die geschikt zijn voor
oliepalmen en gebieden die veel biodiversiteit ondersteunen zullen substantiële biodiversiteitsverliezen
alleen worden voorkomen als de uitbreiding van de oliepalm wordt tegengehouden en ontbossing
voorkomen.
Advies bestuur: Ontraden. Een duurzaam palmoliekeurmerk bestaat al, namelijk het RSPO-keurmerk.
Wijzigingsvoorstel 33: Handel 2
Pagina 29
Indiener voorstel: Sverre van Klaveren, Commissie Internationaal
Categorie 3
Toevoegen: Er komt een importbelasting op ruwe delfstoffen en op verwerkte producten per gewicht.
Bedrijven kunnen worden aangewezen als onacceptabel exploitatief, vervuilend, of onrechtvaardig
door internationaal geaccrediteerde waarnemers, en worden direct op een blacklist met bindend
importverbod geplaatst.
Toelichting: Gedreven door consumptie is de doorstroom van energie en materialen in de
wereldeconomie nog nooit zo groot geweest als vandaag. Ten eerste moeten externaliteiten worden
gezien als een essentieel onderdeel van de economie, die noodzakelijkerwijs openstaat voor het
betreden van hulpbronnen en voor het verlaten van residuen. Ten tweede moet onrechtvaardigheid in
de mijnbouw aangepakt worden met algehele verboden omdat met alleen een prijs opname de
onrechtvaardigheid en veelvuldigheid van waarde van land (natuur, voorouders, etc.) niet kan worden
aangepakt.
Advies bestuur: Ontraden. Importheffingen en verboden schaden de internationale relaties en het
boycotten van bedrijven op basis van waarnemers lijkt onrechtmatig. Zeer veel producten zijn gemaakt
van delfstoffen en zulk streng beleid kan economie-ontwrichtend zijn. We zoeken onze heil in een
belasting op de onttrokken waarde en een energie-accijns (beide alreeds in het Politiek Programma).
Wijzigingsvoorstel 34: Minimumtarief
Pagina 30
Indiener voorstel: Commissie Economie & Financiën, Astrid Ruland, David Tempelman, Miki Koning,
Vincent Heerink, Rob Scholte, Lotte Zijlstra, Wieke, Jasper, Pim Zwarteveen
Categorie: 1
Huidige tekst: Om te onderlinge concurrentie tussen EU-landen te voorkomen met lage vennootschapsen dividendbelastingen, komen hier Europese tarieven voor.
Wijzigen naar: Om de onderlinge concurrentie tussen EU-landen te voorkomen met lage vennootschapsen dividendbelastingen, komen hier Europese minimumtarieven voor.
Toelichting: Het eerste is een eenvoudige typefout. Het tweede heeft te maken met een ander punt in
het Politiek Programma, onder Economie en Financiën (kopje: belastingen) “Er komt een
dividendbelasting van 35% voor buitenlandse aandeelhouders van Nederlandse bedrijven, goed voor
ruim 3,4 miljard euro op jaarbasis.” Deze twee statements kunnen tegenstrijdig werken. Als we moeten
kiezen tussen een Europees tarief, dat het misschien niet haalt om 35% te zijn of geen Europees tarief
maar alleen 35% in Nederland, wat kiezen we dan? Om deze keuze te voorkomen veranderen we
Europese tarieven naar Europese minimumtarieven. Dit betekent dat we op Europees niveau kunnen
streven naar een gezamenlijk tarief, het liefst van 35% natuurlijk, maar omdat misschien niet meteen
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haalbaar is, kunnen we ook akkoord gaan met een iets lager minimumtarief en dan alsnog in
Nederland 35% kiezen.
Advies bestuur: Overnemen
Wijzigingsvoorstel 35: Spelling/woordkeuze 5
Pagina 30
Indiener voorstel: Myrthe Bovendeaard, Commissie Internationaal
Categorie: 1
Huidige tekst: Om te onderlinge concurrentie tussen EU-landen te voorkomen met lage vennootschapsen dividendbelastingen, komen hier Europese tarieven voor.
Vervangen door: Om de onderlinge concurrentie tussen EU-landen te voorkomen met lage
vennootschaps- en dividendbelastingen, komen hier Europese tarieven voor.
Toelichting: Spreekt voor zich.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 36: EU vs. disinformatie
Pagina 30
Indiener voorstel: Commissie Privacy & Technologie, Commissie Recht & Democratie, Geert Verhoeven,
Sjoerd-Paul Beenders, Soem Zeijlmans, Vito van der Laan, Freija de Hair, Jelle Dobbelaar, Lianne
Smits, Jeppe Bandringa, Jesper Bloem, Anna Robin Hogendoorn Streef, Joost Schrieks, Ahmet Kargin,
Rianne Pieffers
Categorie: 2
Toevoegen: De campagne 'EU Vs. Disinformation' van de European External Action Service East
Stratcom Task Force moet worden stopgezet.
Toelichting: Toelichting: EU vs. Disinformation bedrijft symboolpolitiek. Hun activiteiten bereiken enkel
diegenen die al geïnteresseerd waren in Europese activiteiten tegen desinformatie. Deze database, die
bovendien enkel gericht is op het tegengaan van Russisch nepnieuws, bereikt zo niet de beoogde
doelgroep en doet weinig aan de kernoorzaak van de populariteit van nepnieuws: burgers blijken zelf
niet in staat echte en neppe feiten van elkaar te onderscheiden. Het geld dat naar deze campagne
gaat kan beter worden besteed aan een brede educatie en voorlichting voor Europese burgers.
Advies bestuur: Ontraden. De mening over een campagne van een bepaald orgaan van de EU is te
specifiek voor het politiek programma.
Wijzigingsvoorstel 37: spelling/woordkeuze 1
Pagina 30
Indiener voorstel: Sjoerd de Groot, Commissie Internationaal
Categorie: 2
Huidige tekst: Om de Europese Unie democratischer en slagvaardiger te maken, zal de vereiste van
unanimiteit bij iedere stemming binnen de Europese Raad en de Raad van Ministers worden
afgeschaft.
Wijzigen naar: Om de Europese Unie democratischer en slagvaardiger te maken, zal de vereiste van
unanimiteit binnen de Raad van Ministers worden afgeschaft op de beleidsterreinen waar dit nog niet
is gebeurd.
Toelichting: Het is wat correcter verwoord, en de Europese raad heeft geen stem in Europese
wetgeving, dus dit is geen relevante toevoeging.
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Advies bestuur: Ontraden. De Europese Raad stemt niet direct, maar er is wel de mogelijkheid een
veto te gebruiken. Er worden wel beslissingen gemaakt door de Europese Raad en een veto kan die
tegen houden. Daarom is de vereiste van unanimiteit ook bij de Europese Raad relevant.
Wijzigingsvoorstel 38: spelling/woordkeuze 2
Pagina 30
Indiener voorstel: Sjoerd de Groot, Commissie Internationaal
Categorie: 1
Huidige tekst: De EU gaat militair intensiever samenwerken, hierbij wordt op termijn gestreefd naar
een Europees leger.
Vervangen door: De EU gaat militair intensiever samenwerken. Hierbij wordt op termijn gestreefd
naar een Europees leger.
Toelichting: DWARS heeft een principieel standpunt tegen kommafouten.
Advies bestuur: Overnemen.
Wijzigingsvoorstel 39: spelling/woordkeuze 3
Pagina 30
Indiener voorstel: Sjoerd de Groot, Commissie Internationaal
Categorie: 1
Huidige tekst: De Europese justitiesamenwerking tussen politie, inlichtingen- en douanediensten wordt
verder geïntensiveerd. Zo kan het vrije verkeer van personen en goederen ook in tijden van
terreurdreiging gehandhaafd blijven.
Vervangen door: De Europese justitiesamenwerking tussen politie, inlichtingen- en douanediensten
wordt verder geïntensiveerd. Zo kan het vrije verkeer van personen en goederen ook in tijden van
terreurdreiging gehandhaafd worden.
Toelichting: Gehandhaafd blijven is een tautologie.
Advies bestuur: Overnemen. ‘Gehandhaafd blijven’ is een pleonasme.
Wijzigingsvoorstel 40: Spelling/woordkeuze 4
Pagina 30
Indiener voorstel: Sjoerd de Groot, Commissie Internationaal
Categorie: 1
Huidige tekst: Het Europese Hof van Justitie krijgt extra bevoegdheden om EU-lidstaten waar
fundamentele Europese waarden als mensenrechten, democratie, vrijheid van de pers en onafhankelijke
rechtspraak bedreigd worden, aan te pakken.
Wijzigen naar: Het Hof van Justitie van de Europese Unie krijgt extra bevoegdheden om EUlidstaten waar fundamentele Europese waarden als mensenrechten, democratie, vrijheid van de pers en
onafhankelijke rechtspraak bedreigd worden, aan te pakken.
Toelichting: Dit is de correcte naam van het hof, en niks anders. Laten we enige standaard van correct
gebruik van termen hanteren. Dadelijk hebben we punten in ons programma als ‘Brussel moet beter
luisteren’.
Advies bestuur: Overnemen.
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Wijzigingsvoorstel 41: Buitenlandbeleid EU
Pagina 30
Indiener voorstel: Miki Koning, Sjoerd de Groot, Commissie Internationaal
Categorie: 3
Toevoegen: De EU krijgt meer bevoegdheden over buitenlands beleid: de European External Action
Service moet randvoorwaarden kunnen opstellen die lidstaten niet mogen overschrijden als ze
partnerschappen sluiten met niet-EU landen, bijvoorbeeld dat die landen geen ernstige
mensenrechtenschenders mogen zijn.
Toelichting: De lidstaten van de EU zijn te klein om in hun eentje effectief buitenlands beleid te voeren,
maar samen staan we sterk. Als Europa meer als één geheel opereert zou het een grootmacht kunnen
zijn en zou het een humanitair alternatief kunnen vormen voor het egoïstische beleid van Rusland, China
en Trumps VS. Dit wordt echter ondermijnd als individuele EU-landen deals sluiten die dit humanitaire
beleid ondermijnen. De EEAS is de juiste institutie om hier toezicht op te houden en moet meer macht
krijgen om een gezamenlijker, eenduidiger EU-beleid te kunnen voeren.
Advies bestuur: Oordeel Congres. Neem wel mee dat het een vergaande maatregel is, zowel voor
economische als geopolitieke relaties. Het ontneemt van veel landen de optie om individuele
internationale relaties op te bouwen of te temperen met sommige beperkt ontwikkelde landen.
Wijzigingsvoorstel 42: Een veilig en humaan EU migratiebeleid
Pagina 31
Indiener voorstel: Ahmet Kargin, Commissie Internationaal, Astrid Ruland, Lotte Zijlstra, Seth
Wezendonk, Joost Schrieks, Rianne Pieffers, Jonathan Thijs, Anna Heeres, Nol van Gerven, Dennis
Bonsen, Bert Oude Kempers
Categorie: 3
Toevoegen: DWARS vindt dat de Europese Unie een humaan en veilig migratiebeleid moet voeren.
Een dergelijke beleid moet er voor zorgen dat:
o Er door de Europese Unie veilig oversteek mogelijk wordt gemaakt vanuit verschillende punten in
o.a. Noord-Afrika naar kustlocaties in Europa. Deze oversteek wordt gratis.
o Op deze kustlocaties worden migranten opgevangen in opvangcentra en worden geregistreerd
waarbij basisgegevens over de aanvrager worden vastgesteld.
o Na een periode van maximaal vier weken wordt de asielzoeker overgebracht naar een EUlidstaat waar deze de asielprocedure afrondt.
o EU-lidstaten die geen asielzoekers willen opnemen betalen een ‘solidariteitsboete’ per
asielzoeker.
Toelichting: Met het huidige beleid is er nauwelijks sprake van een menswaardig aanpak. In onze
naam wordt grootschalig mensenrechten en internationale verdragen geschonden. Daarom zouden wij
als DWARS ons hard moeten maken voor een beter beleid, waarbij er samengewerkt wordt om een
veilige pad voor vluchtelingen te creëren die bescherming zoeken in Europa. Een veilig en humaan
migratiebeleid kan alleen werkelijkheid worden als migranten een veilige oversteek kunnen maken.
Daarom zou de Europese Unie zelf een alternatieve, maar veilige route mogelijk moeten maken vanuit
verschillende punten in o.a. Noord-Afrika naar Europa. Zo worden mensensmokkelaars buitenspel gezet
en wordt illegale migratie ook teruggedrongen. Vervolgens moet een migrant worden overgebracht
naar de EU-lid waar de migrant de asielprocedure gaat afronden. EU-lidstaten die geen vluchtelingen
willen opnemen moeten een solidariteitsboete betalen per vluchteling.
Ook moeten migranten niet eeuwenlang moeten wachten wanneer ze eenmaal in Europa
aankomen. Toestanden als in Lesbos moeten worden voorkomen. Daarom wordt een migrant niet langer
dan vier weken opgevangen in opvangcentra aan de kust. Vier weken, omdat er wel voldoende tijd
moet zijn om de gegevens van een mensenmassa te registreren. Maar een dergelijke procedure (en
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daarnaast ook het bepalen van welke EU-lid de asielzoeker gaat opvangen) zou echt niet langer dan
een maand moeten duren. Daarom dat er gekozen is voor vier weken.
Advies bestuur: Ontraden. De genoemde tekst gaat in tegen een ander punt in het Politiek
Programma: “Legale en veilige vluchtroutes voor oorlogsvluchtelingen zijn noodzakelijk. Vluchtelingen
moeten daarom in de regio al een asielprocedure in gang kunnen zetten.” De asielprocedure kan niet
beginnen in zowel de regio als in Europa. Het liefst zien we asielzoekers zo min mogelijk reizen, niet
naar de kust van de mediterrane zee, niet de oversteek en niet door Europa, omdat ze lokaal hun
procedure kunnen starten bij elk gewenst Europees lidstaat. De veilige en legale route naar Europa, de
solidariteitsboete en een verdeelsleutel staan al in het Politiek Programma.

Hoofdstuk Economie en financiën
Wijzigingsvoorstel 43: Dividendbelasting: the Saga continues
Pagina 23
Indiener voorstel: Jarno van Straaten, Rogier Wienk, Douwe de Winder, Jens Bosman, Laura van de
Beek, Dorise van Driel, Pim Zwarteveen, Lucas Brinkhuis, Thomas de Jong, Ben Fraters
Categorie: 2
Huidige tekst: Er komt een dividendbelasting van 35% voor buitenlandse aandeelhouders van
Nederlandse bedrijven, goed voor ruim 3,4 miljard euro op jaarbasis.
Vervangen door: De dividendbelasting gaat omhoog van 15% naar 50%.
Toelichting: Het kabinet-Rutte III zwichtte op het laatste moment voor het afschaffen van de
dividendbelasting, maar gaat dit geld alsnog aan het grootkapitaal geven. Het programma moet dus
worden aangepast, daarom bepleiten we nu geen invoering meer, maar een verhoging naar een meer
dan gerechtvaardigde 50%.
Advies bestuur: Oordeel congres. Het gaat hier om een redelijk hevige maatregel.

Hoofdstuk Rechten, vrijheden en democratie
Wijzigingsvoorstel 44: Ouderschapsverlof
Pagina 4 en 5
Indiener voorstel: Paula Geurtzen, Pim Zwarteveen, Thomas de Jong, Douwe de Winder, Bram Koers,
Donny ter Heide, Rik Wolters, Lucas Brinkhuis, Laura van de Beek, Matthijs Brinkhuis, Jarno van
Straaten, Else Spierings, Thirsa Hegeman, Annemiek Zeelen, Niek Blonk
Categorie: 2
Huidige tekst: De overheid maakt kinderopvang gratis, het ouderschapsverlof wordt verruimd en
ouders krijgen de vrijheid om dit zelf onderling te verdelen.
en
De lengte van het kraamverlof wordt gelijkgesteld aan de lengte van het bevallingsverlof. Daarbij
komt nog een extra betaalde verlofperiode, die naar eigen inzicht onder de ouders te verdelen is.
Vervangen door: De overheid maakt kinderopvang gratis, het ouderschapsverlof wordt verruimd en
ouders krijgen de vrijheid om dit zelf onderling te verdelen, waarbij in een gezin met twee ouders
allebei de ouders minimaal 35% van het verlof opnemen.
en
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De lengte van het kraamverlof wordt gelijkgesteld aan de lengte van het bevallingsverlof. Daarbij
komt nog een extra betaalde verlofperiode, die naar eigen inzicht onder de ouders te verdelen is,
waarbij in een gezin met twee ouders allebei de ouders minimaal 35% van het verlof opnemen.
Toelichting: In verschillende landen is al een ouderschapsverlof of een noemenswaardig
vaderschapsverlof ingevoerd. Hieruit bleek dat zonder minimum per ouder, alsnog bijna het gehele
verlof door de moeder wordt opgenomen in een man-vrouw relatie. Dit komt o.a. doordat veel
vrouwen minder verdienen en vaker in deeltijd werken. Ook werken mannen gemiddeld genomen
vaker in meer conservatieve sectoren, waardoor zij door de werkgever onder druk kunnen worden
gezet om (een deel van) het ouderschapsverlof over te dragen op de partner.
Daarnaast is het voor de ontwikkeling van het kind en de band tussen ouders en kind beter als beide
ouders bij zo veel mogelijk van de opvoeding betrokken zijn, wat wordt bevorderd bij een
gelijkwaardige verdeling van het ouderschapsverlof.
Advies bestuur: Oordeel congres. Deze maatregel neemt wel een flinke vrijheid van de ouders weg.
Emancipatie en de gelijkheid van man en vrouw zijn natuurlijk goed. Maar er is niks mis mee als jij als
ouder (onafhankelijk van je geslacht) ervoor kiest extra tijd in je baby te stoppen, en brood op de
plank brengen aan je partner wil overlaten. Die vrijheid wordt hier ingeperkt. Ook is het de vraag of
een gelijkwaardige band met beide ouders wordt ontwikkeld in het eerste levensjaar.

Amendementen
Amendement 1
Indiener amendement: Luuk Godtschalk
Wijzigingsvoorstel 12 op het Politiek Programma: Bekostiging onderwijs
Amendement: De originele wijziging: “Instellingsbekostiging in het onderwijs komt los te staan van
prestaties van leerlingen of studenten. Een student aan het hoger onderwijs die een jaar langer over
een studie doet, wordt ook bekostigd (nominaal plus een). De vaste voet wordt strategisch herverdeeld
onder de instellingen en elke vier jaar herzien.”
"Een jaar langer" wordt "langer dan nominaal". "nominaal plus een" wordt weggehaald.
De nieuwe wijziging is dan: “Instellingsbekostiging in het onderwijs komt los te staan van prestaties van
leerlingen of studenten. Een student aan het hoger onderwijs die langer dan nominaal over een studie
doet wordt ook bekostigd. De vaste voet wordt strategisch herverdeeld onder de instellingen en elke
vier jaar herzien.”
Advies bestuur: Ontraden. Door een miscommunicatie is het wijzigingsvoorstel gesplitst ingediend,
maar de hoofindiener heeft aangegeven deze splitsing toch niet te willen doorvoeren. Wij zouden
echter graag zien dat het wijzigingsvoorstel wel gesplitst wordt. Het strategisch herverdelen lijkt ons
een goed voorstel. De rest van de wijziging willen we echter ontraden (zie het wijzigingsvoorstel 12b
voor een toelichting).

Amendement 2
Indiener amendement: Landelijk bestuur, Remco Lopez
Wijzigingsvoorstel 16 op het Politiek Programma: Fair use en auteurstecht
Huidige tekst: Gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken voor het geven van kritiek of
commentaar, parodie, journalistiek, onderwijs en onderzoek maakt geen inbreuk op auteursrecht.
Amendement: Veranderen naar:
Gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken zonder commerciële doeleinden voor het geven van
kritiek of commentaar, parodie, journalistiek, onderwijs en onderzoek maakt geen inbreuk op
auteursrecht.
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Amendement 3
Indiener amendement: Bas Jacobs en Minella Haazelager
Wijzigingsvoorstel 21 op het Politiek Programma: Gelijke regulering genetisch gemodificeerde
gewassen
Amendement: Splitsen in twee punten:
- Genetisch gemodificeerde gewassen (gmo’s) zijn niet inherent gevaarlijk en bieden grote kansen.
Daarom worden de regels voor de introductie van gmo-gewassen gelijkgetrokken met die voor andere
technieken (klassieke veredeling, mutatieveredeling, etc.): In alle gevallen moet voldaan worden aan
eenzelfde veiligheidsstandaard, waar ook reeds geaccepteerde gewassen aan moeten kunnen
voldoen.
- Er komen strenge concurrentieregels om te voorkomen dat een klein aantal bedrijven met patenten op
gewassen (zowel gmo’s als andere) te veel macht in handen krijgt. Ook worden regels voor de afgifte
van patenten op genen en technieken aangescherpt en krijgt wetenschappelijk onderzoek ontheffing
voor het gebruik van gepatenteerde genen en technieken.
Toelichting:
- Gesplitst in twee punten voor overzicht en om vermenging van het gmo-vraagstuk met het patentvraagstuk tegen te gaan.
- Overbodige tekst weggehaald.
- Foutje in verwoording van gmo-standpunt hersteld. Oorspronkelijke tekst suggereerde niet alleen dat
alles wat veiliger is dan bestaande alternatieven moet worden toegelaten, maar ook dat alles wat
minder veilig is niet toegelaten moet worden (terwijl het dan nog steeds best heel veilig zou kunnen
zijn). Het eerste was de bedoeling, maar het tweede niet.
Advies bestuur: Overnemen.

Amendement 4
Indiener amendement: Sverre van Klaveren en Miki Koning namens de Commissie Internationaal
Wijzigingsvoorstel 33 op het Politiek Programma: Handel 2
Amendement: Het voorstel veranderen naar:
Bedrijven die ruwe delfstoffen winnen of verwerken kunnen worden aangewezen als onacceptabel
exploitatief, vervuilend, of onrechtvaardig door internationaal geaccrediteerde waarnemers, en
worden direct op een blacklist met bindend importverbod geplaatst.
Toelichting:
In haar negatieve oordeel over dit wijzigingsvoorstel noemt het bestuur dat elders in het programma al
gesproken wordt over een belasting op ontrokken waarde. Dat willen we meenemen. De strekking van
het voorstel verandert hierdoor in onze ogen niet, de essentie is dat we ambitieuzer moeten zijn in het
tegengaan van import van grondstoffen die grote (lokale) vervuiling en menselijk leed veroorzaken.
Advies bestuur: Overnemen.

Amendement 5
Indiener amendement: Landelijk bestuur, Wouter Ubbink
Wijzigingsvoorstel 42 op het Politiek Programma: Een veilig en humaan migratiebeleid
Amendement: Splitsen. We willen het punt “Na een periode van maximaal vier weken wordt de
asielzoeker overgebracht naar een EU-lidstaat waar deze de asielprocedure afrondt.” Als apart punt
in stemming brengen.
Toelichting: Deze zin ondersteunen we, omdat de asielprocedures nu te lang duren. De rest van het
wijzigingsvoorstel ontraden we (zie het wijzigingsvoorstel 42 voor een toelichting).
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Verantwoording Kascontrolecommissie
Kascommissie DWARS 2018 - Verslag controlemoment III
Op 11 november heeft de kascommissie het derde controlemoment van het jaar gehad. Bij deze
controle waren Ruben Keijser en Sybren Deuzeman vanuit de KasCommissie aanwezig. Willem van ’t
Spijker was namens het DWARS bestuur aanwezig. We keken daarbij:
Naar de gebruikelijke controle van de boekhouding
Het functioneren van kascommissies in afdelingen
De invoering van de aanbevelingen die we gedurende het jaar hebben gedaan
Controleren boeken afgelopen maanden (juni t/m eind oktober)
De boekhouding is op orde en alle uitgaven zijn legitiem bevonden. Er is tijdens deze controle speciale
aandacht voor de boekingscodes geweest. Ook in het gebruik van boekingscodes zijn geen
ongeregeldheden gevonden die niet al door de penningmeester zijn opgelost.
Het viel wel het op dat voor sommige activiteiten omvangrijke bedragen zijn uitgegeven. Voor
een dag is bijvoorbeeld ruim 1200 euro is uitgegeven aan een dagvoorzitter zonder duidelijke
relevantie voor het besproken onderwerp. Het blijft belangrijk om goed naar de meerwaarde van
sprekers en dagvoorzitters te blijven kijken. Daarnaast blijft er veel geld uitgegeven worden aan
etentjes en borrels. Ook hier moet goed gekeken worden naar de meerwaarde van relatief grote
uitgaven.
Afwegingskader
De kascommissie adviseert om een beknopt afwegingskader op te stellen voor het doen van uitgaven.
Dit kader kan nuttig zijn voor de penningmeesters en kascommissies op landelijk en afdelingsniveau. Nu
staan regels en richtlijnen verspreid over onder andere het witboek van penningmeester, moties en
mondelinge afspraken. Een helder kader verhoogt verantwoording van en de (democratische) controle
op de uitgaven.
Functioneren kascommissies afdelingen
Op het moment van de controle had de penningmeester verslagen van vier afdelingen ontvangen. Dit
lag ook in de lijn der verwachting, want er zijn nog geen jaarrekeningen van afdelingen die
gecontroleerd hoefden worden. Ook zijn er nog weinig afdelingen met een eigen betaalrekening en
een (nieuwe) penningmeester. De kascommissies binnen afdelingen lijken op het moment naar behoren
te functioneren. Wel valt op dat de verslagen die binnen zijn gekomen sterk verschillen qua omvang,
detailniveau en adviesstijl.
Evalueren kascie’s afdelingen
Het systeem van kascommissies binnen afdelingen zit duidelijk nog in een opstartfase. Het is dus aan te
raden aan de volgende kascommissie en penningmeester aandacht te houden voor de
(door)ontwikkeling van de kascommissies van de afdelingen. Om de invoering van kascommissies te
evalueren, adviseren we om in de loop van komend jaar nog een enquête te houden onder de
commissies. De nieuw aan te treden kascommissie kan deze enquête houden.
Standaardiseren verslagen
De kascommissie adviseert om te kijken of enige standaardisering van verslagen mogelijk is zonder dat
dit kascommissies binnen afdelingen belemmerd. Dit kan de vorm krijgen van een handreiking met
relevante onderwerpen.
Aandachtspunten uit eerdere controlemomenten
Tijdens de controle hebben we aandachtspunten uit eerdere verslagen besproken. Veel
aandachtspunten zijn uitgevoerd of wordt momenteel aan gewerkt.

47

DWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSs
Controlemoment I
- Er wordt gewerkt met een vergoeding kortingskaart voor veelreizigers. Voor hen wordt
individueel gekeken of dit goedkoper is dan het vergoeden van losse reizen.
- De volledige reiskosten worden inmiddels vergoed, ook als de reis zonder kortingskaart is
gedaan.
- Er is een eenduidig bedankbeleid ingevoerd voor organisatorische commissies.
- Er is beleid geformuleerd rond benzinekosten indien rijden met een auto nodig is. Er is een
vaste vergoeding per kilometer gekomen.
- Er wordt nog gewerkt aan de professionalisering van de financiële afspraken met GroenLinks.
We raden de volgende kascommissie aan om hier bij de juni-controle op te letten.
- Er wordt gekeken naar het goed benutten van de kasreserve van DWARS door het instellen
van een commissie.
- Aan de verduidelijking van de jaarrekening is nog geen uitvoering gegeven. Hier zal tijdens
het opstellen van de jaarrekening extra aandacht aan gegeven worden.
Controlemoment II
- Vooral inhoudelijke commissies en scholing, maar ook afdelingen hebben nog veel budget over.
Er is veel meer geld dan voorheen, wat het lastig maakt om dit uit te geven.
Opletten op ontwikkeling uitgaven
Advies van de kascommissie is om de penningmeester de ontwikkeling in de uitgaven goed in
de gaten te houden om te zien of het budget besteed wordt en of dit efficiënt en effectief
gedaan wordt.
Formuleren lange termijn begrotingsbeleid
Advies is om een lange termijn begrotingsbeleid te formuleren. De penningmeester kan dit
eventueel doen via een hiervoor op te richten werkgroep of via de bestaande organen zoals
de RvA.
- De penningmeester kijkt nog of het antwoordnummer daadwerkelijk wordt gebruikt en of dit
kan worden opgezegd.
- Het financieel beleid rond afdelingen wordt geëvalueerd. Zie onder paragraaf Functioneren
kascommissies afdelingen.

Verantwoording Zoekcommissie
De Zoekcommissie is de afgelopen maanden met enthousiasme aan de slag gegaan om de juiste
DWARSers te zoeken voor allerlei plekken. Kort na het Zomercongres hebben wij onze eerste
vergadering gehad. Samen met de voorzitter van de vorige Zoekcommissie hebben we gekeken hoe
we het dit jaar het beste kunnen aanpakken. Hierbij was de nieuwe privacywetgeving erg belangrijk,
daar zijn wij in de zomer mee aan de slag gegaan. Daarnaast liepen er tijdens de zomer ook al
verschillende zoekopdrachten. Het was tijdens die periode soms lastig om onderling contact te houden
vanwege de vakantie. We willen de volgende Zoekcommissie meegeven om hier duidelijke afspraken
over te maken voor de vakantie begint.
Afgelopen periode zijn er verschillende commissiepresidia gewisseld, de vacatures die daarvoor open
stonden zijn uiteindelijk allemaal vervuld. Daarnaast zijn wij bezig geweest met het zoeken naar
nieuwe leden voor de Raad van Advies. Dit was best een uitdaging en daarom vinden we het heel fijn
dat er op het congres genoeg kandidaten zijn voor deze belangrijke functie. Als laatste zijn wij erg blij
met de voordracht van de Kascommissie.
Er is een prettige wisselwerking tussen Zoekcommissie en het landelijk bestuur. Beiden zijn proactief in
het vragen naar en het doorgeven van zoekopdrachten. De overige communicatie met de secretaris
van het landelijk bestuur verloopt ook goed.
We hebben dit jaar een paar focuspunten opgesteld buiten het zoeken zelf. Zo zijn we bezig met de
rol van de Zoekcommissie binnen het thema diversiteit. In het verlengde hiervan onderzoeken we hoe
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we leden die normaal uit ons blikveld vallen, toch kunnen vinden. Als laatste willen we aankomend
halfjaar gebruiken om samen met de afdelingsbestuurders te kijken hoe het zoekproces binnen
afdelingen verbeterd kan worden. Hiermee is inmiddels een start gemaakt tijdens het
afdelingenweekend van begin november.
Als afsluitende oproep geven we graag mee dat je altijd bij ons aan kan kloppen als jij iemand kent of
bent die misschien geschikt is voor een functie binnen DWARS en daar graag eens over wil praten!

Verantwoording kandidatencommissie
Het afgelopen half jaar had de kandidatencommissie de taak om advies uit te brengen over de
kandidaten voor de Raad van Advies 2018/2019. Hiervoor heeft de kandidatencommissie een
vacature uitgezet, waarin gevraagd werd om een motivatiebrief, cv, twee referenten en een te maken
opdracht.
Hiervoor is de vacature opengesteld in augustus, in eerste instantie met een deadline op 15
september. Op 15 september hadden drie kandidaten gesolliciteerd voor de Raad van Advies. Hierop
is de deadline verlengd tot 25 september, waarna nog drie kandidaten gesolliciteerd hadden. Na 25
september is de deadline nogmaals verlengd, waarna er nog twee sollicitaties binnen zijn gekomen.
De kandidatencommissie heeft met acht kandidaten gesprekken gevoerd over de Raad van Advies.
Gesprekken werden gevoerd met twee of drie leden van de commissie. In dit gesprek werd gelet op
bekendheid met DWARS, organisatorische ervaring, politiek-bestuurlijk inzicht en plannen voor
toekomstige de Raad van Advies. Daarnaast werd aandacht besteed aan de door de kandidaat
aangeleverde motivatiebrief, cv en uitwerking van de opdracht. Referenten zijn benaderd indien dit
door de kandidatencommissie nodig werd geacht.
Naar aanleiding van de gesprekken zijn adviezen opgesteld, welke zijn toegezonden aan de
kandidaten. Zeven kandidaten besloten om hun kandidatuur voor te zetten. Hun adviezen zijn terug te
lezen in de congresreader en dagkrant.
De leden van de kandidatencommissie hebben genoten van het voeren van gesprekken met kandidaten
en het opstellen van de adviezen. Wij wensen het congres veel succes met het verkiezen van de Raad
van Advies en wensen daarnaast natuurlijk onze opvolgers veel succes!
De kandidatencommissie
Fiep Classens (voorzitter)
Arie Poels (secretaris)
Beatrijs Erends
Hannah Jans
Tanika Scherbinski
Joery Martens

Kandidaten kandidatencommissie
Emma den Brok

23

Delft

Lieve DWARSers,
Ik ben Emma en ik loop inmiddels al bijna 3 jaar rond bij DWARS. Op die manier heb ik de vereniging
goed leren kennen, en ik vind het dan ook erg leuk om in de kandidatencommissie plaats te mogen
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nemen. Als lid van de kandidatencommissie zal ik me inzetten om een eerlijk en volledig beeld van
kandidaten te vormen. Zo hoop ik mijn stukje bij te dragen aan een goed functionerende vereniging!

Isabel Bos

23

Mijn naam is Isabel Bos, ik ben 23 jaar en ben dit jaar verkiesbaar voor de kandidatencommissie.
Wellicht kennen jullie me al: ik ben twee jaar lang actief geweest in het bestuur van DWARS LeidenHaaglanden en zet me in mijn vrije tijd met veel plezier in voor DWARS. Onlangs heb ik een kleine
overstap gemaakt naar GroenLinks: ik werk als fractiemedewerker bij de gemeenteraadsfractie van
GroenLinks in Den Haag. Toch ben ik in mijn hart vooral nog op de eerste plaats een DWARSer, en het
lijkt me heel mooi om me via de kandidatencommissie in te kunnen zetten voor de toekomst van onze
geweldige organisatie.
Elke DWARSer kan je vertellen dat DWARS is veranderd: we zijn gegroeid, en dit heeft geleid tot
nieuwe (bestuurlijke) uitdagingen. Op het afgelopen zomercongres hebben we kunnen zien dat ook het
aantal DWARSers dat een functie ambieert, meegroeit. Dit vergt een sterke KaCie, zodat de leden op
het congres een geïnformeerde keuze kunnen maken uit de kandidaten. Ik hoop om, met de andere
kandidaat-KaCieleden, hiervoor te kunnen zorgen. Ook hoop ik dat de KaCie op het zomercongres
een mooie, diverse groep aan kandidaten kan presenteren. En daar zet ik mij, met jullie goedkeuring,
graag voor in!

Nicky van Wanrooij

21

Tilburg

Dag congres,
Mijn naam is Nicky van Wanrooij, 21 jaar en kandidaat-Statenlid voor GroenLinks in de provincie
Noord-Brabant. Daar woon ik op kamers in Tilburg, waar ik studeer aan de lerarenopleiding
Nederlands, werk als horecamedewerker in een verzorgingstehuis en voetbal bij de
studentenvoetbalvereniging. Daarnaast ben ik natuurlijk lid van DWARS, en dat inmiddels alweer ruim
drie jaar. Het eerste jaar daarvan was ik secretaris bij de afdeling Brabant en door lid te worden van
de kandidatencommissie hoop ik weer actief m’n steentje bij te kunnen dragen aan de vereniging. Dus
ik hoop van harte op je stem en zie natuurlijk je eventuele sollicitatie voor het landelijk bestuur of de
RvA graag tegemoet!
Groene groetjes,
Nicky

Niek Blonk

26

Nijmegen

Geachte leden van het congres,
Mijn naam is Niek Blonk, ik ben 26 jaar en ik woon in Nijmegen. Sinds 2012 ben ik actief bij DWARS
zowel lokaal als in landelijke commissies. Ik ben voorzitter geweest van afdeling Nijmegen en later
penningmeester van Arnhem-Nijmegen. Daarnaast ben ik lid geweest van de scholingscommissie,
commissie onderwijs en rechtsstaat en justitie. Op dit moment ben ik lid van de kascommissie van
Arnhem-Nijmegen. Daarnaast ben ik sinds 2015 bestuurslid van GroenLinks Nijmegen. Ik heb rechten
gestudeerd in Nijmegen. Ik zou mijzelf omschrijven als rustig, vriendelijk en benaderbaar persoon. Ik
voel mij vereerd om voorgedragen te worden voor de kandidatencommissie.

Siebren Huitema

26

Groningen

Lief Congres,
Ik ben Siebren, 26 jaar en woonachtig in het altijd schitterende Groningen. Afgelopen collegejaar heb
ik mijn master sociologie afgerond en aansluitend ben ik voltijd loontrekker geworden. Ik loop al een
tijdje mee bij DWARS; onder andere een jaar als politiek secretaris groen in het landelijk bestuur,
maar daarnaast ook binnen een breed palet van andere gremia.
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Ik stel mezelf graag kandidaat als lid van de KaCie. Ik kijk ernaar uit jullie volgend jaar de
handvatten te bieden om een goede nieuwe RvA te kiezen en in de tussentijd zal ik hetzelfde proberen
te doen voor het landelijk bestuur. Ik denk dat ik met mijn DWARS-ervaring en mensenkennis (zoals ik
eerder al noemde ben ik gediplomeerd mensenkenner) een waardevolle bijdrage kan leveren aan de
KaCie. Ik heb een goed beeld van wat het betekent om de verschillende posten binnen het DWARSbestuur (en de RvA) te vervullen en ik verheug me erop om ook volgend congres weer goede
kandidaten voor deze posten te kunnen presenteren.

Tessel Wijne

23

Utrecht

Lief congres,
Alhoewel een DWARS pensioen onvermijdelijk is, stel ik het nog een jaartje uit. Na mijn tijd binnen een
afdeling, het landelijk bestuur, organisatorische commissies, de zoekcommissie,
BestuursledenWithAttitude en de Raad van Advies heeft het bestuur gevraagd of ik plaats wil nemen in
de kandidatencommissie. Dit is natuurlijk een enorme eer en een uitdaging die ik graag aan ga.
DWARS zit voor altijd verankerd in mijn hart en ik hoop dat anderen hetzelfde geluk kunnen vinden
binnen DWARS als ik. De juiste ba bij de juiste co brengen, is altijd al een belangrijk deel van mijn
leven geweest, ook binnen DWARS en ik zet dit dan ook graag door in de kandidatencommissie.
Ik kan nog wat leuke dingen over mezelf schrijven maar ik ben eigenlijk een open boek dus volgens mij
weten jullie alles al van me. Mocht je dat niet weten hebben Emile en Merle vast nog wel wat leuke
roddels over me te vertellen. Wat saaie informatie is dat ik Neuroscience & Cognition studeer in
Utrecht, lid ben van GroenLinks en lid ben geweest van oneindig veel studentenclubs. Verder ben ik ‘s
nachts graag te vinden in het centrum van Uut en heb ik Glennis Grace altijd gesupport.
Tessel.

Opdracht kandidatencommissie
De kandidatencommissie (KaCie) onderzoekt de geschiktheid van kandidaten voor bestuursfuncties, het
hoofdredacteurschap van OverDWARS en kandidaten voor de Raad van Advies op de volgende
onderwerpen:
- Enthousiasme en motivatie voor de functie;
- Het onderschrijven van het beginselprogramma van DWARS;
- Visie op de vereniging DWARS en de functie;
- Politiek-strategisch inzicht;
- Organisatorische vaardigheden;
- Besluitvaardigheid;
- Communicatieve vaardigheden;
- Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken;
- Om kunnen gaan met de verantwoordelijkheid en werkdruk die de functie met zich mee
brengt;
- Hoeveelheid tijd te investeren in de functie.
De KaCie onderneemt daartoe tenminste de volgende stappen:
- Opstellen en publiceren van profielschetsen van de verschillende vacatures (hierbij wordt het
rapport van de V.O.C. uitgebreid geraadpleegd);
- Het voeren van tenminste twee gesprekken met elke voorzitterskandidaat;
- Het voeren van tenminste één gesprek met alle overige kandidaten;
- De KaCie formuleert een advies, gebaseerd op informatie verkregen uit de gesprekken met
de kandidaat en van referenties;
- De KaCie licht het advies mondeling toe aan kandidaten die dat verzoeken.
De KaCie rapporteert schriftelijk en eventueel ook mondeling aan het congres over:
- De leeftijd en de woonplaats van de kandidaat;
- Het onderzoek over haar bevindingen en het uiteindelijke advies;
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-

De geschiktheid van de kandidaat met betrekking tot de profielschets voor de functie.

De KaCie wijst uit haar midden een organisatorisch voorzitter aan, welke eindverantwoordelijk is voor:
- De planning;
- De communicatie met het bestuur en de zoekcommissie;
- De samenwerking binnen de KaCie;
- De communicatie met de kandidaten.

Kandidaten Kascontrolecommissie
Emile van Krieken

23

Utrecht

Lieve DWARSers,
Graag zou ik mij het komend jaar nuttig maken door in de kascommissie de financiën te controleren. Ik
ben Emile, en ik ben twee besturen geleden landelijke penningmeester van DWARS geweest. Verder
ben ik tot dit congres anderhalf jaar Raad van Advies lid geweest, waar ik ook het financieel beleid
heb gevolgd. Ik denk dat ik een redelijk beeld heb van de begroting van DWARS en kan relativeren
welke uitgaven belangrijk zijn en welke niet. Ik hoop op jullie steun en een gezond financieel jaar!

Sybren Deuzeman

25

Groningen

Ik ben 25 jaar oud, ben een Fries, en woon in Groningen waar ik net begonnen ben aan een PhD
binnen de economie. Een tijdlang heb ik me ingezet voor DWARS: bijvoorbeeld als voorzitter van de
afdeling Groningen, als lid van de kandidatencommissie en natuurlijk door bij activiteiten langs te
gaan. De afgelopen tijd focus ik op andere dingen, maar heb ik me wel ingezet voor de kascommissie.
Daar heb ik met een relatief kleine inspanning kunnen helpen het financieel beleid van DWARS te
verbeteren. Graag blijf ik dat nog een jaar doen als lid van de kascommissie.

Astrid Ruland

23

Amsterdam

Ik ben Astrid, 23 jaar oud en ben op dit moment bezig met een master Economie in Amsterdam. Ik ben
al een tijdje actief bij DWARS, vooral bij de inhoudelijke commissies Internationaal en Economie &
Financiën, waarvan ik nu ook voorzitter ben. Dit vind ik een fantastische manier om me in te zetten voor
DWARS, maar ik ben ook nieuwsgierig naar de meer organisatorische kant van DWARS. Daarom wil ik
me graag inzetten voor de Kascommissie. Ik ben zorgvuldig en goed met cijfers en denk hierdoor een
goede bijdrage te kunnen leveren aan de Kascommissie bij het controleren van de financiën van
DWARS en ik hoop op jullie steun!

Kandidaatstellingen Raad van advies
Anke van Dijk

22

Groningen

Ik ben Anke, 22 jaar. Ik ben talenstudent aan de RUG en (hopelijk) kritisch studentlid in de
Faculteitsraad van de faculteit der Letteren, namens de Democratische Academie Groningen.
Afgelopen jaar was ik als voorzitter van de afdeling Groningen bijzonder actief bij DWARS. Dit jaar
ben ik in Groningen nog actief in de activiteitencommissie en momenteel ben ik ook veel bezig met de
campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, die in grote delen van onze mooie provincie nog
plaats vinden op 21 november. Daarnaast heb ik nog een bijbaantje als auteur voor taaltoetsen voor
de basisschool en doe ik zo nu en dan vrijwilligerswerk bij de Voedselbank.
Zij die mij niet kennen als bestuurslid van de afdeling Groningen, kennen mij misschien nog van
mijn kandidaatstelling voor de RvA van afgelopen juni, toen ik niet verkozen werd. Ik stel mij nu
opnieuw kandidaat omdat ik nog steeds denk dat ik DWARS goed van dienst kan zijn met mijn kritische
blik en mijn vermogen om zaken in een groter geheel te zien. Daarnaast heb ik zin om weer echt actief
te worden bij DWARS en ook de mensen die ten zuiden van Hoogeveen wonen weer wat vaker te zien.
Ik denk dat de RvA mij een goede nieuwe uitdaging te bieden heeft, en dat ik de RvA veel nuttige
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vaardigheden en een frisse kijk op zaken kan verschaffen. Ik hoop van jullie hiervoor het benodigde
vertrouwen te krijgen!
Advies Kandidatencommissie
Achtergrond
Anke volgt een educatieve master Spaans. Ze is daarnaast veel bezig met extra vakken en andere
bezigheden. Ook voor de RVA zou ze graag tijd vrijmaken. Bij DWARS is Anke voorzitter geweest van
de afdeling Groningen. Bij DWARS landelijk is ze naar congressen en de kaderdag geweest, maar ze
heeft haar tijd verder vooral in de afdeling gestoken.
Advies
Anke heeft een duidelijke en scherpe visie voor DWARS. Ze vindt dat DWARS activistischer en
radicaler mag worden. Ook moeten de congressen laagdrempeliger worden voor leden en meer over
politieke inhoud gaan. Anke ziet in het DWARS van de toekomst een veel grotere rol weggelegd voor
de afdelingen. De kandidatencommissie ziet dat Anke veel kennis en ervaring heeft opgedaan binnen
de afdeling en acht dit waardevol voor de RVA. Anke kan met haar kritische blik zorgen voor een
frisse kijk op zaken binnen de RVA. De kandidatencommissie is van mening dat Anke nog niet zo veel
ervaring heeft bij DWARS landelijk. Ze heeft de afgelopen periode wel inspanning gedaan om kennis
over de RVA op te doen. De kandidatencommissie raadt Anke aan deze inspanning voort te zetten
indien zij plaats neemt in de RVA.

Daan Bos

19

Hilversum

Lieve DWARSer,
Ik ben Daan en stel me vol enthousiasme kandidaat voor de Raad van Advies. In de ruim twee jaar dat
ik lid ben, heb ik ervaring opgedaan op verschillende plekken binnen DWARS en GroenLinks. In die tijd
heb ik DWARS goed leren kennen en wil verder bijdragen aan onze mooie en sterke vereniging.
In de RvA wil ik zorgen voor een goede vertegenwoordiging van het congres en de leden. Met onze
aanhoudende ledengroei wil ik me bezighouden met de uitdagingen die daarbij horen: onder meer
een goede ontwikkeling van het interne debat en het in de gaten houden van de huisvestingsdiscussie.
Daarnaast vind ik het belangrijk dat er een goede relatie is met het bestuur, waarin constructief
adviseren, corrigeren en complimenteren bijdraagt aan een beter DWARS. Ik hoop op jouw steun!
Advies Kandidatencommissie
Achtergrond

Daan studeert filosofie in Utrecht. Bij DWARS is hij voorzitter geweest van de commissie onderwijs en nu
nog actief binnen de DWARS Academie en als voorzitter van de scholingscommissie. Bij GroenLinks is hij
actief bij afdeling Hilversum en lid geweest van de kandidatencommissie van GroenLinks NoordHolland. Als lid van de Raad van Advies hoopt Daan een andere kant van DWARS te leren kennen
waar hij zich meer kan richten op de grote lijnen en het beleid van de vereniging.
Advies

Daan beschikt over veel kennis over de verschillende kanten van DWARS als vereniging. Hij heeft een
duidelijk beeld van de rol van de RvA en wat hij als RvA lid wil bereiken. Door zijn toegankelijke en
rustige uitstraling kan Daan een belangrijke bijdrage leveren aan een goede samenwerking binnen de
RvA. Een leerpunt voor Daan is dat hij wat meer op zijn strepen mag staan in een overleg, er bestaat
een kans dat Daan zich te genuanceerd uit zal drukken. Hier is Daan zich zelf ook van bewust,
waardoor de Kandidatencommissie er vertrouwen in heeft dat dit weinig problemen zal veroorzaken.

Julia Kleinrensink

25

Utrecht

Hoi allemaal,
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Ik ben Julia Kleinrensink (25 jaar) en woon in Utrecht. Ik ben net afgestudeerd in bestuurs- en
organisatiewetenschappen en heb daarvoor sociale wetenschappen gestudeerd. Ik ben sinds maart
raadslid voor GroenLinks Utrecht en heb daar de portefeuilles werk&inkomen, sport en studentzaken.
Tijdens de verkiezingstijd ben ik veel met Dwars in aanraking gekomen en heb ik samengewerkt met
zowel Dwars lokaal als landelijk. Ook nu als raadslid probeer ik veel contact te onderhouden met
Dwars om het jonge geluid in de politiek goed te kunnen vertegenwoordigen. Ik vind het fantastisch dat
er zoveel jongeren zijn die het met elkaar over politiek willen hebben. Ik zie hoe Dwars daarin mensen
verbindt en ook het jonge progressieve geluid vertegenwoordigt naar buiten toe.
Hier wil ik graag mijn steentje aan bijdragen in de rol van de Raad van Advies. Ik heb zelf eerder
bestuurservaring opgedaan en heb daar gemerkt hoe fijn het is als mensen mee willen denken. Ook
draag ik Dwars een warm hart toe en vind ik de Raad van Advies een mooie manier om betrokken te
zijn bij het werk van Dwars.
Ik heb vanuit mijn rol als raadslid gemerkt wat Dwars voor mij kan betekenen en hoe we elkaar kunnen
versterken. Deze ervaring gebruik ik graag om ons met z'n allen in te zetten voor onze sociale en
groene idealen!
Groetjes,
Julia
Advies Kandidatencommissie
Achtergrond

Julia heeft bestuur & organisatiewetenschappen gestudeerd en is sinds kort gemeenteraadslid voor
GroenLinks Utrecht. Ze heeft een aantal activiteiten van DWARS bezocht, en contact gehad met
DWARS in campagnetijd. Zij wil graag meer betekenen voor de vereniging en is van mening dat ze
een waardevolle bijdrage kan leveren aan de RvA.
Advies

Julia kan door haar raadswerk voor GroenLinks in combinatie met haar eerdere bestuurlijke ervaring
en ervaring een raad van advies zorgen voor een waardevolle frisse blik binnen de RvA. Julia heeft
oog voor de grote lijnen, en vindt dat de RvA zich daarop moet richten. Julia heeft zich in de functie
verdiept, maar kan nog meer leren over het organisatorische reilen en zeilen van DWARS. De
Kandidatencommissie acht de kans aanwezig dat Julia zich daardoor wat onzeker zal opstellen binnen
de RvA, en raadt haar aan zich bewust te blijven van haar kwaliteiten en deze in te zetten.

Laura Vermeulen

25

Utrecht

Mijn naam is Laura Vermeulen, ik ben 25 en ik werk als public affairs adviseur. Eerder studeerde ik
humanistiek en politicologie. Ik heb Dwars vooral van een afstandje gadegeslagen, maar heb wel veel
ervaring binnen GroenLinks. Ik was stagiaire bij Jesse Klaver in de Tweede Kamer en bij bureau De
Helling, en ben voorzitter van ons jong wetenschappelijk bureau, Hellingproef. Nu GroenLinks groeit en
inzet op de sociaal-economische agenda, is Dwars extra belangrijk om de progressieve idealen in de
gaten te houden. Ik denk graag mee over manieren om dat verhaal scherp maar handig in het
publieke debat te brengen.
Advies Kandidatencommissie
Achtergrond

Laura werkt als lobbyist voor privacy in de zorg. Eerder heeft ze stage gelopen voor Jesse Klaver bij
de Tweede Kamerfractie en ervaring opgedaan binnen de Nationale Jeugdraad. Tegenwoordig is ze
actief bij Hellingproef. De idealen van DWARS spreken Laura erg aan en in de rol van RVA lid wil ze
graag een bijdrage leveren aan het steeds verder verspreiden van het gedachtengoed van DWARS.
Advies
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De Kandidatencommissie ziet in Laura een kandidaat die duidelijk veel ervaring heeft met politiek en
besturen vanuit verschillende perspectieven. Deze ervaring acht de Kandidatencommissie waardevol
voor de Raad van Advies. De Kandidatencommissie ziet echter ook dat Laura nog geen ervaring op
heeft gedaan bij DWARS, en vindt dit een duidelijk leerpunt voor Laura. De Kandidatencommissie
raadt Laura dan ook aan om een leergierige houding aan te nemen met betrekking tot de organisatie
en cultuur van DWARS wanneer zij plaatsneemt in de Raad van Advies.

Luuk Voncken

21

Den Haag

Hallo lief DWARS!
Mijn naam is Luuk Voncken, ik ben 21 jaar oud, woon in Den Haag en studeer (ondertussen al een
tijdje) International Public Management aan de Haagse Hogeschool. Ik ben sinds begin 2016 lid van
DWARS en heb in die tijd veel verschillende dingen mogen doen voor onze vereniging.
DWARS is aan het veranderen. In de afgelopen jaren zijn we sterk gegroeid, in zowel ledenaantallen
als in bestedingsruimte. Maar met die groei komen ook uitdagingen mee. Ik geloof dat de RvA een
sterke rol kan spelen in het ondersteunen van alle lagen binnen DWARS om deze uitdagingen aan te
gaan. En dat is ook waarom ik lid wil worden van de Raad van Advies.
Zoals jullie in mijn advies kunnen lezen ben ik op best wel veel plekken actief geweest binnen DWARS,
en op al die plekken heb ik prachtige ervaringen op mogen doen. Ik heb veel geleerd van hoe
DWARS in elkaar zit en wat DWARS kan betekenen voor mensen. Met mijn ervaringen binnen en buiten
DWARS geloof ik dat ik hiermee iets bij kan dragen binnen de Raad van Advies. En daarom hoop ik
op jullie steun.
Advies Kandidatencommissie
Achtergrond

Luuk studeert International Public Management aan de Haagse Hogeschool. Hij heeft al
verschillende functies binnen DWARS bekleed. Zo was hij bestuurslid bij Leiden-Haaglanden en
voorzitter van de commissie internationaal. Ook heeft hij ervaring opgedaan binnen de FNV. Luuk vindt
DWARS een ontzettend leuke vereniging waar hij nog graag actief voor wil blijven door plaats te
nemen in de Raad van Advies.
Advies

Als RVA-lid wil Luuk ervoor zorgen dat alle leden een plek kunnen krijgen binnen de vereniging. Om
dit te bereik vindt hij dat commissies moeten worden versterkt en afdelingen beter ondersteunt
moeten worden. Luuk heeft erg veel kennis over DWARS maar mist af en toe nog wat kennis over de
bevoegdheden van verschillende DWARS-organen. De kandidatencommissie raadt Luuk aan zich nog
wat meer te verdiepen in de procedurele kant van DWARS.

Mark Louwrier

28

Amsterdam

Lieve kameraden, ik wil graag mijn steentje bijdragen aan onze mooie vereniging en heb mij daarom
gekandideerd. Dankzij mijn tijd in het landelijk en Amsterdamse bestuur weet ik hoe de hazen lopen
binnen DWARS en ben ik in staat constructieve doch kritische feedback te leveren op het doen en laten
van het landelijk bestuur. Daarnaast heb ik mijn oud-bestuursgenoten – bij wie de zuurgraad een stuk
hoger ligt dan bij mij - beloofd het huidige en toekomstige bestuur zeer kritisch te volgen. Die belofte
zou ik niet durven breken. Ten slotte: hoewel ik in de vorm van een werkervaringsplek veel tijd
doorbreng tussen brave ambtenaren, doe ik in het dagelijks leven mijn best het grootkapitaal dwars te
zitten. Zo geef ik activistische groeperingen nog best wel eens een like op Facebook.
Advies Kandidatencommissie
Achtergrond
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Mark heeft politicologie gestudeerd en loopt op dit moment stage bij de gemeente Haarlem. Twee
jaar geleden zat hij als secretaris in het landelijk bestuur, en daarvoor was secretaris bij de Afdeling
Amsterdam. Mark wil zich graag betrokken blijven bij DWARS en een bijdrage blijven leveren aan de
vereniging, hiervoor ziet hij de RvA als een geschikte plek.
Advies

Mark heeft een uitgebreide kennis van de vereniging, maar heeft ook voldoende afstand opgebouwd
om met een open blik naar de vereniging te kijken. Zijn rustige persoonlijkheid kan de sfeer binnen de
RvA ten goede komen, en bijdragen aan een goed functionerende RvA. Hierbij moet Mark oppassen
dat hij kritisch stelling durf te nemen waar nodig, en zijn mening laat gelden tegenover bestuursleden.

Ruben Keijser

28

Amsterdam

Lief congres,
Het lijkt mij erg leuk en nuttig om lid te worden van de RvA. Ik wil graag in een team van nieuwe en
oudere leden de ervaring inzetten die ik heb opgedaan binnen DWARS, GroenLinks en mijn werk als
organisatie-adviseur.
Het gaat goed met DWARS: we hebben veel leuke leden en ondernemen belangrijke activiteiten en
acties. Dat is hard nodig, want het populisme en de klimaatcrisis rammelen aan de deur. Ik wil met de
RvA helpen om alle leden kansen te bieden. Zo kunnen steeds meer jongeren zich inzetten om de
samenleving rechtvaardiger en duurzamer te maken.
Ik ben in de bijna 4 jaar dat ik lid ben van DWARS onder andere voorzitter van de commissie zorg
geweest. Op dit moment ben ik lid van de Kascommissie. In beide rollen heb ik gezien wat de kansen
en wat de uitdagingen zijn van de commissies, het bestuur en de lokale afdelingen. Binnen GroenLinks
ben ik ook actief geweest voor de Kamerfractie en Hellingproef, de jonge wetenschappers.
In het weekend lees ik graag romans, doe ik aan boulderen en wandel ik in de natuur. Door de weeks
werk ik als adviseur voor ministeries en gemeenten. Ik adviseer in teams met collega's besturen en
beleidsmedewerkers over organisatieveranderingen, de zorg en circulaire economie. Die ervaring zet
ik graag de komende tijd in voor DWARS, als lid van de RvA.
Advies Kandidatencommissie
Achtergrond

Ruben werkt als adviseur in de publieke sector. Hij heeft ervaring opgedaan binnen DWARS en
GroenLinks als voorzitter van de commissie zorg, lid van de kascommissie en bestuurslid van
Hellingproef. Ruben ziet in DWARS een snel groeiende vereniging met ontzettende belangrijke idealen
voor de toekomst, hier wil hij graag een bijdrage aan blijven leveren via de RVA.
Advies

Ruben heeft veel ervaring binnen DWARS en kent de vereniging goed. Hij heeft echter wat meer
afstand genomen van de vereniging en door zijn werkervaring ook andere organisaties leren kennen.
Door deze werkervaring heeft hij bestuurlijk inzicht opgedaan en een duidelijke visie op de rol van de
Raad van Advies ontwikkeld. Als lid van de Raad van Advies wil hij graag commissies versterken en
professionaliseren. Ruben heeft zeer ambitieuze ideeën voor DWARS. De kandidatencommissie raadt
hem aan om er op te letten dat zijn doelstellingen realistisch zijn en passen bij DWARS als vereniging

Beleidsplan
Het beleidsplan dat het bestuur heeft gemaakt voor het jaar 2019 is te vinden als PDF op de
Wintercongrespagina en de documentenpagina van onze website (www.dwars.org).
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Begroting
Begroting
Boeknr.
UITGAVEN
4010
4020
4030
4040
4900

DWARS, GroenLinkse Jongeren
Post

2018
Budget

2019
Budget

Kantoormedewerker
Declaraties bestuur
Accountant/administratie
Verzekeringen
Kosten bank
Vacatiegeld

9000
8000
1500
500
200

9000
9000
1500
500
200
5400

4100
4130
4140

Huur pand
Kantoormaterialen
Website en e-mail

10000
1500
1800

10000
1000
6500

4143
4180
4181

Porto
Abonnementen/lidmaatschappen
Grafische Vormgeving

2500
250
2000

2500
250

BHV

800

800

Symposium
Zomercongres
Wintercongres
Verkiezingen
Gemeenteraadsverkiezingen

3000
14600
14600

3000
22325
22325
5000

4400
4410

Afschrijving Lustrum
Afschrijving TK campagne
Afschrijving Verhuizing

2000
3000
10000

4500

Lidmaatschap FYEG

1015

1065

4603

8000
11200
9000

9000
14000
10000
9000

4605
4606
4610
4611
4612
4613
4614

Declaraties leden
Scholing
Activiteiten
Zomertour
Huur stands
Internationalisering
Onvoorzien
Afdelingsbudget
OverDWARS
Commissies
Promotie

4000
9000
1635
18500
1500
6000
10000

9000
1635
21000
1500
4000
11000

4700

Projecten

14000

14000

Totaal
184100

Totaal
204500

134700
14000
35000
0
1000

145000
14000
35000
0
1000

4308
4310
4311
4312

4604

INKOMSTEN
8000
8001
8002
8003
8005

Subsidie Binnenlandse Zaken
Projectgelden
Contributie en Donaties
Donateurs
Overig

5000
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8007

Reserve

Projectgelden 2019
Verhuizing
Sociale Acties
Groene Acties
Training Bestuur
PJO-Parlement

€5.000,€2.500,€2.500,€2.000,€2.000,-

Totaal

€14.000,-

0

9500

TOTAAL
184700

TOTAAL
204500

Tussen de begrotingen van 2018 en 2019 zijn een aantal vrij significante verschillen te zien.
Verscheidene posten zijn verhoogd, terwijl een paar verkleind en een heel aantal verwijderd zijn.
Verwijderd
Er zijn zeven posten verwijderd uit de begroting, enkele daarvan komen terug onder een andere
naam, zoals ‘Gemeenteraadsverkiezingen’ en ‘Huur Stands’. Deze worden ‘Verkiezingen’ en
‘Zomertour’ respectievelijk. De post ‘Grafische Vormgeving’, die de afgelopen jaren niet is gebruikt,
gaat op in de post ‘Promotie’ en blijft in die zin dus nog wel bestaan. De post ‘Telefoon’ gaat op in
‘Declaraties Bestuur’, omdat alleen de telefoonkosten van de voorzitter nog uit deze pot werden
gehaald.
Daadwerkelijk verwijderd zijn alleen de afschriften die we jaarlijks deden. Op het moment van
schrijven bedragen de reserves van DWARS €131.077,-. Zoals al door de kascommissie geschreven op
het zomercongres, loont het de vereniging niet om dit geld enkel opzij te zetten en er vervolgens niets
mee te doen. Het is wel wenselijk om als vereniging reserves te hebben, maar in deze mate zijn ze
exorbitant en onnodig hoog. Het bestuur streeft er daarom naar de reserves te verlagen. Dat begint
door niet aan het begin van het jaar al vast te leggen dat er €15.000,- de reserves ingaat, wat dan
niet voor de groei en bloei van de vereniging gebruikt kan worden. De afschriften werden gedaan
naar verkiezingen, verhuizing en lustrum. Dit zijn alle drie posten die de komende paar jaren uit de
reserves kunnen worden gehaald zonder de financiële slagkracht van DWARS aan te tasten.
Verlaagd
Er zijn twee posten van de begroting verlaagd, te weten de posten ‘Commissies’ en
‘Kantoormaterialen’. Beide posten kwamen bij lange na niet uit op het voor 2018 begrote bedrag.
Omdat het zonde is om geld ergens voor te reserveren en het vervolgens niet uit te geven, en omdat er
niet verwacht wordt dat er volgend jaar meer zal worden uitgegeven op deze posten dan in 2018,
kunnen deze posten het beste verlaagd worden, zodat er geld vrijkomt voor zaken die meer geld
nodig hebben.
Verhoogd
Er zijn in de begroting voor 2019 negen posten verhoogd ten opzichte van de begroting voor 2018.
De post ‘Lidmaatschap FYEG’ is een vast percentage van de begroting en is daarom met de begroting
meegegroeid. We droegen vorig jaar €1.011,- aan de FYEG af en daarom is voor komend jaar
€1.065,- opzij gezet voor dat lidmaatschap.
De post ‘Website en Email’ is substantieel verhoogd omdat de website en het ledenbestand als
gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten worden aangepast om de
privacy van de leden van DWARS te waarborgen. Er is daarvoor €4.500,- gereserveerd, die uit de
reserves worden gehaald omdat het hier een eenmalige uitgave betreft. Omdat de begrote €1.800,afgelopen jaar bijna gehaald werden op deze post, is er ook vanuit de reguliere inkomsten €200,extra bij begroot.
De post ‘Declaraties Bestuur’ is gegroeid, omdat de declarabele bestuurskosten afgelopen jaar
boven de begrote €8.000,- uitkwamen. Tevens vallen kosten die voorheen in de voormalige post
‘Telefoon’ zouden horen vanaf volgend jaar onder deze post. De post ‘Promotie’ is op vergelijkbare
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wijze verhoogd. Voorheen was ‘Grafische Vormgeving’ een aparte post, terwijl deze vanaf volgend
jaar onder ‘Promotie’ valt, omdat er op deze wijze meer vrijheid is in het besteden van deze post en
omdat het doel van ‘Grafische Vormgeving’ promotie van DWARS was. Dat ‘Promotie’ niet met
€2.000,- stijgt, komt doordat het begrote bedrag van €3.500,- voor promotiemateriaal voor de
zomertour in het vervolg onder de post ‘Zomertour’ valt. Er is naast deze wisseling van subposten op de
post ‘Promotie’ nog €2.500,- aan deze post toegevoegd, omdat er dit jaar al in oktober over het
begrote bedrag van €10.000,- heengegaan werd en we als vereniging de leden wel genoeg
promotiemateriaal aan willen kunnen bieden.
Ten opzichte van vorig jaar is de pot ‘Afdelingsbudget’ weer gestegen, ondanks dat er bij
lange na niet aan het begrote bedrag van vorig jaar werd gekomen. De reden hiervoor is dat de
kosten van de afdelingsrekeningen komend jaar uit de afdelingsbudgetten worden gehaald en omdat
er wel een duidelijke stijgende lijn zit in de uitgaven die de afdelingen dit jaar gedaan hebben. Als
bestuur willen we de afdelingen de ruimte geven die lijn door te zetten en op lokaal niveau nog
actiever te worden.
De potten voor ‘Scholing’ en ‘Activiteiten’ zijn verder gegroeid. Bij de post ‘Scholing betreft dit
onder andere de toevoeging van het uitvoeren van het bedankbeleid van de vereniging. Voorheen
werd dit elke keer onder een andere post geschaard, afhankelijk van de activiteit waarvoor iemand
bedankt werd. Door dit onder één post te scharen, wordt het voor de penningmeester duidelijker waar
uitgaven aan bedankjes onder vallen. De post ‘Activiteiten’ is verhoogd om ruimte te bieden voor
grotere activiteiten met grotere en beter toegankelijke locaties dan voorheen het geval was.
Tot slot zijn de congresposten verhoogd. Daar we voor alle DWARSers een zo groot en
toegankelijk mogelijk congres neer willen zetten, komen de kosten per keer steeds hoger uit. Afgelopen
jaar is het zomercongres uiteindelijk net binnen budget gebleven, bij dit wintercongres is het nog maar
de vraag of dit ook zal gebeuren. Om DWARSers een kwalitatief hoogstaand congres te kunnen
bieden zonder de eigen bijdrage aan het congres te verhogen, zullen de congresbegrotingen dus
omhoog moeten.
Toegevoegd
Er zijn drie posten toegevoegd aan de begroting. De posten ‘Verkiezingen’ en ‘Zomertour’ zijn
toegevoegd als vervanging van de posten ‘Huur Stands’ en ‘Gemeenteraadsverkiezingen’. ‘Zomertour’
is daarnaast ook fors verhoogd, vanwege de intentie van het bestuur om meer intromarkten te
bezoeken en omdat de voorheen onder ‘Promotie’ staande €3.500,- voor promotiemateriaal voor de
zomertour nu onder de post ‘Zomertour’ komt te vallen.
De laatste toegevoegde post is de post ‘Vacatiegeld’. Momenteel is het zo dat het bestuur van
DWARS gezamenlijk een afstudeersteun krijgt van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties ter hoogte van €1.833,-. Daar dit bedrag over acht personen moet worden
verdeeld, blijft er per persoon niet genoeg over om de tijd die in DWARS wordt gestoken als
bestuurslid te vergoeden. Voor de meeste bestuursfuncties staat 20 uur per week, voor de
vicevoorzitter 25 en voor de voorzitter 40 uur per week. Zoals de afstudeersteun nu wordt verdeeld
komt dit neer op zo’n €2,50 per persoon per uur op maandbasis. Omdat we willen dat DWARS een
professionele vereniging is, willen we ook dat bestuursleden zich optimaal kunnen inzetten voor de
vereniging. Dit is niet het geval als bestuursleden naast hun functie ook moeten werken of financieel
afhankelijk zijn van derden (ouders of de overheid bijvoorbeeld). Tevens komt het niet ten goede aan
de toegankelijkheid van het bestuur van DWARS als alleen mensen die het zich financieel kunnen
veroorloven om een jaar te kunnen leven met weinig tot geen inkomen deel uit kunnen maken van het
bestuur. Daarom wil het bestuur dat vanaf het volgende bestuursjaar vanuit DWARS vacatiegeld wordt
uitgekeerd aan de leden van het landelijk bestuur. Het bedrag dat daarvoor opzij is gezet is €5.400,-,
wat neerkomt op €900,- per maand. Een potentiële verdeling van dit geld is €200,- per maand voor
de voorzitter en €100,- per maand voor de andere bestuursleden. Dit zou de vergoeding voor het
deelnemen aan het bestuur verhogen naar ongeveer €3,75 per persoon per uur op maandbasis. Dit is
naar onze mening nog niet hoog genoeg, maar wel een stap in de juiste richting. We verwachten dat
het volgende bestuur nog met de hoogte van het vacatiegeld aan de slag kan gaan, en willen zo ook
één van de doelen van DWARS 2020 verwezenlijken.
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Toelichting Wijziging na 1 november
Bij de eerdere versie van de begroting is uitgegaan van 2.800 leden bij het berekenen van de
subsidie. Er is bij het maken van de begroting destijds gevraagd of dit wel accuraat was, omdat onze
eigen cijfers hoger liggen. Dit lijntje gaf pas resultaat na 1 november. Wat bleek is dat er wel meer
subsidiabele leden zijn en dat 3.300 een accurater getal is om mee te rekenen. Met deze nieuwe
begroting zijn de afdelingsbegrotingen nog wat verhoogd, om de kosten van de eigen rekening, die
ook hoger bleken, te betalen. De pot ‘declaraties leden’ is verhoogd, omdat verwacht wordt dat die
nog overschreden wordt door de reiskosten voor het congres en dat er vanuit moet worden gegaan
dat dit volgend jaar weer gebeurt.

Moties
Motie 1 Irritariërs
Indiener(s): Lotte Meerhoff, Yaela Pardoel, Tessel Wijne, Jasper Janssen, Max Tollenaar, Tim van de
Meulengraaf, Anouk Levert, Nina Solomons, Selma Quinten, Lotte Kars
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- Fucking veel moties ingediend worden;
- Meerdere congressen op rij een motie met dezelfde strekking wordt ingediend.
Overwegende dat:
- We hier niet tot kerst kunnen zitten;
- Fucking veel moties irritant zijn;
- Moties met dezelfde strekking opnieuw behandelen inefficiënt is.
Roept de leden van het congres op om gewoon eens een keer hun verlies te nemen, de indiener te
excuseren voor nóg een motie #sorrynotsorry #allesvoorhetgoededoel en gaat over tot de orde
van de dag.

Motie 2 Aanmoedigen veganisme binnen DWARS
Indiener(s): Emma den Brok, Bas Mekel, Koen van Egmond, Marijn Prins, Anna Heeres, Maartje Vroom,
Fabian Bakker, Chris Smits, Lisanne Meinen, Jarno van Straaten, Marijn Snijders, Stijn Rombouts, Cas
van Mulken, Pim Zwarteveen, Denise Smit
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
-Dieren angst, stress en pijn kunnen ervaren.
-Productiedieren zoals melkkoeien en kippen tijdens hun leven vrijwel gegarandeerd lijden onder de
manier waarop ze gehouden en gebruikt worden.
-Het produceren van dierlijke producten een grote (negatieve) impact heeft op klimaat en milieu.
Overwegende dat:
-DWARS in haar beginselprogramma aangeeft tegen niet-diervriendelijk gebruik van dieren te zijn.
-DWARS in haar beginselprogramma aangeeft dat het westerse consumptiepatroon moet veranderen
om tot een duurzame wereld te komen.
-DWARS in haar politiek programma pleit voor (overheids)beleid dat het consumeren van dierlijke
producten ontmoedigt.
-Er een groot en groeiend aanbod is van niet-dierlijke producten waardoor het steeds makkelijker
wordt dierlijke producten te ontwijken.
Roept het bestuur, de afdelingen en de leden op om geen dierlijke producten meer aan te schaffen
op kosten van DWARS, uitzonderingen op medische of organisatorische gronden daargelaten en
gaat over tot de orde van de dag.
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Motie 3 Vernieuw website en huisstijl!
Indiener(s) motie: Fabian Bakker, Noah Benjamins, Alina Bijl, Bas Blijdorp, Merlijn Boer, Isabel Bos,
Mattijs Bos, Mauro Broer, Eva Droogh, Thomas Duikersloot, Manon Feenstra, Joshwa Figaroa, Paula
Geurtzen, Joppe Hoekstra, Toon Holman, Jeroen Hut, Hannah Jans, Roy Korbijn, Jonathan Post, Marijn
Prins, Rob Scholte, Bram Tanczos, Laura van de Beek, Justine van der Biessen, Huub van der Meulen,
Matthijs van Niekerk, Jarno van Straaten, Mika van Wijk, Lex van Woerkom, Maddy Vangangelt, Job
Vermaas, Robin Vis, Larissa Vlieger, Bas Weerdmeester, Seth Wezendonk, Arthur Wiggers, Laurens
Zwaagstra
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- de website een update nodig heeft.
- de huidige huisstijl oubollig en niet geschikt voor social media is.
Overwegende dat:
- de website hét medium is waar nieuwe leden ons vinden.
- we een frisse jonge organisatie zijn met een huisstijl die daar niet bij past.
Roept het bestuur op om de website en huisstijl te vernieuwen en gaat over tot de orde van de
dag.

Motie 4 Mens = dier
Indiener(s) motie: Bas Jacobs
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- Mensen dieren zijn.
Overwegende dat:
- De gemiddelde Nederlander zich onvoldoende bewust van is van dit feit.
Roept DWARSers op om consequent “mensen en dieren” te corrigeren naar “mensen en andere
dieren” en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 5 Activisme 2
Indiener(s) motie: Koen van Egmond
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- Breed gedragen burgerbewegingen een goed middel zijn om maatschappelijke verandering teweeg
te brengen
- Dwars hierin een belangrijke bijdrage kan leveren
Overwegende dat:
- Dwars weinig/geen directe invloed heeft in politieke instituties, maar wel veel wilt bereiken
- Er nog steeds te weinig wordt gepraat over de rol en de waarde van activisme binnen Dwars
- De actiecommissie die eraan komt niet groot genoeg is om beslissingen te maken over de rol van
activisme in de hele vereniging
Roept het bestuur op om een landelijke brainstormsessie te organiseren over de rol en de waarde
van activisme binnen Dwars en tijdens acties en evenementen vaker de waarde van activisme te
benoemen en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 6 Alcohol is een keuze
Indiener(s) motie: Emile van Krieken, Tessel Wijne, Fabian van Hal, Sjoerd-Paul Beenders, Mark
Louwrier, Lynn van Calmthout, Lotte Kars, Amarens Veeneman, Luuk van Doornmalen, Iris Nibbering,
Sjoerd van der Steen, Jasmijn Verbeek, Siebren Huitema, Lisanne van 't Riet, Harm Bult
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- er gisteren geen bier op de borrel was;
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- er toch een hoop DWARS leden zin hadden in zo'n goudgele rakker.
Overwegende dat:
- er stiekem toch DWARSers zijn die gezelliger worden met een borrel.
Roept het bestuur op om ervoor te zorgen dat er bij iedere borrel na vier bier present is.

Motie 7 Opsommingscijfers
Indiener(s) motie: Astrid Ruland, Lotte Zijlstra, Vincent Heerink, Rob Scholte, Jasper Bekema, Miki
Koning, Robin Vis
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- standpunten in het politiek programma worden aangeduid met opsommingspunten.
Overwegende dat:
- het makkelijk zou moeten zijn om naar een bepaald standpunt in het politiek programma te verwijzen
of zoeken.
Roept het bestuur op om ten behoeve van de overzichtelijkheid van het politiek programma, de
opsommingspunten die de verschillende standpunten aangeven te nummeren.

Motie 8 Naslagwerk
Indiener(s) motie: Astrid Ruland, Lotte Zijlstra, Vincent Heerink, Rob Scholte, Jasper Bekema, Miki
Koning, Robin Vis
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- kennis, motivatie of achtergrond van waaruit een bepaald standpunt of getal is voortgekomen in het
huidige politiek programma regelmatig ontbreekt.
Overwegende dat:
- niet alle leden bij alle congressen zijn geweest en dat het doorlezen van alle notulen om de motivatie
van een standpunt terug te vinden veel te veel werk is.
Roept het bestuur op te beginnen met het creëren van een naslagwerk, waarin toelichting wordt
gegeven op de punten van het politiek programma.

Motie 9 Vast curriculum LHBT+ onderwijs
Indiener(s) motie: Seth Wezendonk, Stein Smit, Hessel Hoekstra, Ben Fraters, Rianne Pieffers, Luuk
Voncken, Sam Lawson, Bram Berntsen, Olaf Slomp, Neele Boelens, Bram Koers, Janno Rook
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- Het wel wettelijk verplicht is om LHBT+ onderwijs te geven op scholen maar er geen vast curriculum is.
- Het aanbod van LHBT+ onderwijs te veel verschilt tussen scholen.
- Homofobisch en transfobisch geweld nog steeds veel voorkomt in Nederland.
Overwegende dat:
- Op educatie gebied nog veel te winnen is qua LHBT+ onderwerpen.
- Educatie een belangrijk instrument is om LHBT+ discriminatie te voorkomen.
Roept geïnteresseerde DWARS leden op om samen met RozeLinks en de betrokken
werkgroepen/commissies van DWARS te discussieren over een goed curriculum over LHBT+
onderwijs.

Motie 10 Elektronisch stemmen
Indiener(s) motie: Pim Zwarteveen, Sjoerd-Paul Beenders, Soem Zeijlmans
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
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- het 2018 is
- stemmen tellen kostbare congrestijd kost
- bijna iedereen wel een smartphone heeft
- de kas aardig gevuld is
Overwegende dat:
Roept het bestuur op de mogelijkheid te onderzoeken leden elektronisch (anoniem) te laten
stemmen op toekomstige congressen.

Motie 11 Kamperen op zomercongres
Indiener(s) motie: Jasmijn Verbeek, Siebren Huitema, Harm Bult, Remi Bellemakers, Sana Dammer,
Matthijs van Niekerk, Merlijn Boer, Emile Cammeraat, Raoul Kleijwegt, Amarens Veeneman, Loes
Vergeer
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- Zomers weer in Nederland uitermate geschikt is om te kamperen.
- Er op het zomercongres alleen aangeboden wordt om te overnachten in een hostel/hotel.
- Er onder een deel van de leden van DWARS de wens bestaat een lagere congresbijdrage te willen
betalen.
Overwegende dat:
- DWARS een diverse vereniging is, waarbij een deel van de DWARSers zich prettiger voelt onder de
sterrenhemel dan in een drie sterren bed.
- Dit ook een uitkomst kan bieden voor DWARSers die liever minder geld aan het congres willen
uitgeven.
Roept het bestuur (en de congres-commissie) op om op het zomercongres naast een overnachting
in een hostel/hotel ook aan te bieden dat DWARSers kunnen blijven slapen op een kampeerplek.

Motie 12 Activiteiten buiten Utrecht
Indiener(s) motie: Janno Rook, Neele Boelens, Dorise van Driel, Annemiek Zeelen, Judith Scherpenisse,
Bram Koers, Alina Bijl, Minella Haazelager, Bas Jacobs, Jarno van Straaten, Thomas de Jong, Niek Huis
in ‘t Veld, Laura van der Beek, Mathijs Brinkhuis, Romano Boshove, Paula Geurtzen, Sinyuan Zhu, Luuk
van Doornmalen, Sam Goossens, Anniek Heuving, Christiaan Brandt, Jeroen Hut, Lisette Zwart-Boonstra,
Ahmet Kargin, Elias Marseille
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- De activiteiten van DWARS op landelijk niveau vaak in Utrecht worden georganiseerd
Overwegende dat:
- Het wenselijk is dat leden uit alle delen van het land betrokken worden bij DWARS op landelijk
niveau
- Het wenselijk is dat er voor deze landelijke activiteiten wordt samengewerkt met de betreffende
lokale afdelingen
- Het voor een- of meerdaagse grote activiteiten de moeite waard is om verder te reizen en het dus
realistisch is om deze activiteiten te organiseren op een plek die voor iedereen uit alle hoeken van
Nederland goed bereikbaar is
- Het echter onrealistisch is om kleine activiteiten die een dagdeel duren te organiseren op een plek die
uit alle hoeken van Nederland snel bereikbaar is
Roept het bestuur op om te streven naar het organiseren van meer van de kleine activiteiten buiten
Utrecht in samenwerking met de lokale afdelingen en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 13 Schrap Genderregistratie
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Indiener(s) motie: Koen van Egmond, Rik van Roosmalen, Tim Mocking, Job Vermaas, Rosa Tibosch,
Alina Bijl, Anoniem, Anoniem,Wietske Dotinga, Paul Bot, Tessa Bedaf, Bas Mekel, Siebren Huitema, Iris
Schuring
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- GroenLinks nog steeds het gender van haar leden registreert
Overwegende dat:
- Dit ondanks dat het optioneel is, totaal niet inclusief is
- Genderregistratie niet nodig is
- Het registreren van het gender van leden een enorm controversieel punt is in het kader van de nieuwe
privacywetgeving
Roept het bestuur op om GroenLinks op te roepen te stoppen met het registreren van gender, en de
reeds verzamelde informatie te verwijderen.

Motie 14 Samen het congres verbeteren
Indiener(s) motie: B Oscar Jansen, Miki Koning, Alina Bijl, Bart Zonneveld, Annemiek Zeelen, Janno
Rook, Judith Scherpenisse, Neele Boelens
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- Het op dit moment lastig is om feedback te geven over het congres
Overwegende dat:
- Het congres een van de grootste evenementen van de vereniging is en er veel verenigingsgeld
naartoe gaat
- Het wenselijk is dat de congrescommissie ook feedback krijgt van congresdeelnemers die ze zelf
misschien wat minder goed kennen, zoals van nieuwe en minder actieve leden
Roept de congrescommissie na afloop van elk DWARS-congres een enquête te doen waarbij de
congresdeelnemers feedback kunnen geven over alle aspecten van het congres.

Motie 15 Stemgerechtigheid bij dubbel lidmaatschap
Indiener(s) motie: Annemiek Zeelen, Bart Zonneveld, Oscar Jansen, Janno Rook, Judith Scherpenisse,
Neele Boelens
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- Er steeds meer leden van DWARS lid zijn van meerdere politieke partijen en/of politieke
jongerenorganisaties.
Overwegende dat:
- Het op basis van artikel 14 van de statuten alleen mogelijk is om een lid te ontzeggen van stemming
door middel van een volledige schorsing en schorsing alleen mogelijk is op basis van een
wetsovertreding
- De lidmaatschapskosten van 10 euro per jaar geen drempel zijn om lid te worden.
- DWARS al vaker last heeft gehad van onrustzaaiers met een andere politieke ideologie.
- Lokale afdelingen soms te maken hebben met lage leden opkomsten en daardoor extra makkelijk te
overtreffen zijn in stemmingen.
Roept het landelijk bestuur op om te onderzoeken of het wenselijk is om de mogelijkheid te
creëren om mensen met dubbel lidmaatschap te kunnen weren van bestuursfuncties en/of
stemrecht binnen DWARS en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 16 Ja, dus?
Indiener(s): Jens Bosman, Jarno van Straaten, Rogier Wienk, Jesper Bloem, Juna Peperkamp
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
64

DWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSs
- Klaas Dijkhoff een harteloze zak hooi is
- Klaas Dijkhoff in de documentaire van #BOOS en Tim Hofman reageerde op de doodsangst van een
kleine jongen om te worden uitgezet door "ja, dus?" te zeggen
Overwegende dat:
- Dit ervan getuigt dat Klaas Dijkhoff blijkbaar niet kan dealen met oprechte vragen of problemen van
mensen
- Het ongunstig in de aandacht brengen van Klaas Dijkhoff alleen maar voordelig is
Roept DWARS op om alle minderjarige leden met een zielige blik de Tweede Kamer in te sturen
met een microfoon om Klaas Dijkhoff lastig te vallen en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 17 Is er leven in Zoetermeer?
Indiener(s) motie: Jarno van Straaten, Dorise van Driel, Donny ter Heide, Laura van de Beek, Janno
Rook, Bram Koers, Paula Geurtzen, Niek Huis in ’t Veld, Douwe de Winder
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- Dit congres in de Randstad wordt georganiseerd, net als het vorige wintercongres,
- DWARS en GroenLinks kampen met een elitair-randstedelijk imago,
- We meer provinciale leden hebben dan ooit,
- We woensdag gigantisch hebben gewonnen in Groningen en andere gemeenten,
- De Randstad een vage combinatie is van beton, moeilijke accenten en luchtvervuiling,
- De provincie echt veel cooler is (we hebben ongerepte natuur, hallo)
Overwegende dat:
- Het goed is voor DWARS om solidariteit te hebben met alle provinciën van Nederland,
- DWARS een inclusieve vereniging poogt te zijn,
Roept alle DWARSers op om de term ‘Randstad’ te vervangen door ‘Rampstad’ (enz.) en gaat over
tot de orde van de dag.

Motie 18 Opa Bram
Indiener(s) motie: Luuk Voncken, anoniem, Loes Veeger, Brian Lammens, Jarno van Straaten, Olaf
Slomp, Alina Bijl, Bram Koers, Dorise van Driel, Donny ter Heide, Miki Koning, Judith Scherpenisse
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
- Nummer 10 op de landelijke lijst ook zeker weten een nummer 10 is: dan hebben we het zonder
enige twijfel over Bram van Ojik
- Onze nummer 10 meer aandacht en waardering verdient
- DWARS een opa-figuur nodig heeft
Overwegende dat:
- Bram van Ojik meer waardering verdient
- Van Ojik een geweldige opa zou zijn voor de organisatie
- Hij veel voor de moederpartij (en dus voor onze jongerenorganisatie) heeft betekend en dit een leuke
manier is om hem te eren en te bedanken
- Het schattig is en wel bij het plaatje van een jongerenorganisatie past
- Opa Bram beter bij ons past dan Snotneus Jesse
Roept het DWARS-bestuur op om voortaan met 'Opa Bram' naar Bram van Ojik te verwijzen, mits
het gebeurt in een informele sfeer en gaat over tot de orde van de dag.

Motie 19 Nieuw(bestuurs)jaarduik
Indiener(s) motie: Anoniem, Jens Bosman, Jarno van Straaten, Alina Bijl, Bram Koers, Olaf Slomp,
Merel Buizer, Miki Koning, Judith Scherpenisse
Het DWARS congres bijeen op 24 en 25 november 2018, constaterende dat:
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Er op het huidige moment nog geen DWARSe traditie bestaat voor het inhuldigen van het nieuwe
landelijke bestuur.
Overwegende dat:
- het wel degelijk bij onze organisatie past om het nieuwe bestuursjaar op een onserieuze wijze te
beginnen, om vervolgens officieel aan de slag te gaan,
- er ruimte is voor een nieuwe traditie waarin het nieuwe landelijke bestuur in de Oudegracht springt
om zo fris aan het nieuwe jaar te beginnen,
- deze ‘’nieuwbestuursjaarduik’’, een soort van ontgroening, nieuwe kansen biedt voor woordgrappen
die de sociale cohesie binnen onze organisatie vergroten,
- de ligging van het landelijke GroenLinkspand hier ideaal voor is.
Roept het DWARS-bestuur op om een nieuwjaarsduik te organiseren in de Oudegracht voor een
spetterend begin van het nieuwe bestuursjaar en gaat over tot de orde van de dag.
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