
Najaarscongres, zaterdag 22 oktober 2016

10.30 Opening

Opening

DWARS-voorzitter Lyle heet iedereen welkom. Het presidium, bestaand uit Funs 
(dagvoorzitter), Axel (algemeen presidiumlid) en Emma (notulist) wordt bij acclamatie 
benoemd. Ook de stemtelcommissie (bestaand uit Tanika, Sümeyye, Therre en Anouk) wordt 
bij acclamatie benoemd. Op de notulen van het vorige congres zijn geen op- of aanmerkingen 
en deze worden ook bij acclamatie vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de agenda van dit 
congres. 

Dagvoorzitter Funs wijst de congresleden op de dobbelsteen-microfoon waarmee naar 
gegooid wordt zodat mensen uit de zaal vragen kunnen stellen. De techniek staat ook voor 
niks, stelt Funs. Tevens wijst hij het congres op de congresbingo. Voorheen werd hier nooit 
iets mee gedaan wat de dagvoorzitter zonde vindt van de dode bomen. Vandaag is er echter 
een werkelijke incentive om mee te doen, want DWARS deelt prijzen uit aan de winnaars. 
Iedereen die een rijtje van drie heeft krijgt een eervolle vermelding in de notulen en iedereen 
die twee rijtjes heeft krijgt een nader vast te stellen prijs. 

Welkomstwoord Selcuk Akinci

Het woord is aan Slecuk, oud-wethouder van Breda. Hij heet het congres welkom in deze 
prachtige stad. Hij vindt dat in de politieke arena op een nette manier politiek bedreven dient 
te worden, maar dat dit helaas al jaren onder druk staat, onder andere door de Amerikaanse 
verkiezingen. Dit zien we ook in Nederland, en mensen verliezen hierdoor vertrouwen in de 
democratie. Wat zet je daar tegenover als GroenLinks/DWARS? Je moet dit bestrijden met 
kloppende feiten, met de waarheid. Maar waarom lopen mensen dan achter Wilders aan? 
Mensen appelleren aan het gevoel van onvrede, en ze houden niet van bureaucraten en 
betweters. Het is daarom niet alleen belangrijk om een netjes en inhoudelijke sterk politiek 
programma te hebben, maar je moet het ook vol enthousiasme vertellen aan iedereen die het 
wel én niet wil horen. De politieke revolutie vindt niet plaats hier op het DWARS-congres, 
maar juist in de kroeg, op je opleiding, bij mensen thuis. GroenLinks heeft jullie als 
DWARS’ers nodig, zo stelt hij, om het verhaal van enthousiasme, naast mensen staan en 
begrip kunnen opbrengen voor de ander door te vertellen. En hier in Breda wordt de eerste 
stap daartoe gezet. 

10.45 Verantwoording bestuur

Funs legt uit dat er eerst een algemene verantwoording zal komen en daarna een 
verantwoording per bestuurslid. We werken met termijnen: het bestuurslid geeft een inleiding 
en dan begint de eerste termijn. Mensen kunnen gaan staan als ze wat willen vragen/zeggen 
en dan komt de dobbelsteen naar ze toe. Daarna mag het bestuurslid reageren op de vragen, 
waarna de tweede termijn op dezelfde manier verloopt.  



Algemene verantwoording

Lyle geeft een korte inleiding. Hij wil graag drie dingen uitlichten. Ten eerste is er dit jaar 
heel hard gewerkt aan de nieuwe website: die is nu mooier én goedkoper geworden. Hij geeft 
zijn complimenten voor de mensen die hieraan hebben meegewerkt. Ten tweede de 
aankomende verkiezingen. Op het programmacongres is het politiek programma van DWARS
reeds vastgesteld en DWARS kent sinds een tijdje ook een campagneteam waarover morgen 
meer. Tot slot de aanwezigheid van DWARS in de media. DWARS wil serieuze 
maatschappelijke thema’s op een ludieke manier aankaarten. De Plasterk-actie en de suit 
supply actie zijn hier voorbeelden van. Daarnaast zijn door bestuurs- en commissieleden veel 
opiniestukken ingestuurd.  

Eerste termijn
Anna vraagt hoe DWARS zich gaat onderscheiden van GroenLinks, nu onze moederpartij zo 
jong is geworden in haar aanpak. Lyle antwoordt dat DWARS zich kan onderscheiden door 
de vorm waarop we dingen doen. GroenLinks gaat niet in een minirokje op de dam staan of 
op Pornhub politiek bedrijven. DWARS heeft meer ruimte om de straat op te gaan en politiek 
op een edgy manier te bedrijven. We kunnen dezelfde thema’s raken maar op een andere 
manier.
Tim vraagt of DWARS een amendement op het GroenLinks-programma in gaat dienen over 
het eigen risico in de zorg, en zo nee waarom niet. Lyle antwoord dat DWARS nu zo’n 
vijftien amendementen in heeft gediend, maar niet wat betreft eigen risico. Het is niet onze rol
als linkse organisatie om het GroenLinks-programma nog rechtser te maken dan het al is. Als 
op de amendementendag naar voren komt dat het eigen risico lager wordt in plaats van dat het
wordt afgeschaft dan zal DWARS dat gewoon steunen.

Tweede termijn
Tim snapt Lyle’s antwoord niet zo goed, DWARS wil niet rechtser zijn dan GroenLinks maar 
het afschaffen van het eigen risico is links vindt hij. En of je het nou rechts of links noemt, dat
hoort daar toch niet vanaf te hangen? Lyle antwoordt dat ze hebben gekeken naar op welke 
punten zij zich als DWARS nou echt goed konden profileren naar aanleiding van de 
kernwaarden van DWARS. Het bestuur meent dat DWARS zich beter kan richten op het 
onderwijs, het legaliseren van drugs, et cetera. Het eigen risico was wat het bestuur betreft 
niet de hoogste prioriteit omdat er andere dingen waren die het bestuur nóg belangrijker vond.

Verantwoording voorzitter

Lyle licht uit dat hij veel initiatief heeft genomen wat betreft mediacontact en het nadenken 
over de acties die DWARS kan doen. Ook is hij langs alle afdelingen geweest om ze te leren 
kennen en een mediatraining te geven. Tevens heeft Lyle trainingen gegeven op 
kennismakingsdagen en kaderdagen ter versterking van de vaardigheden van DWARS’ers.

Eerste termijn
Anouk merkt op dat zij en Lyle elkaar aan het begin van het jaar gesproken hebben omdat ze 
soms van mening verschilden en Lyle toen heeft gezegd dat hij qua intern leiderschap wat kon
groeien. Ze vraagt op welke punten hij dit jaar gegroeid is. Lyle antwoordt dat hij veel extern 
is bezig geweest maar dat het voor hem een leerpunt was om intern het overzicht te behouden.
Hij heeft hierin steun gekregen van de vicevoorzitters en daar is hij erg dankbaar voor.



Tessel heeft twee vragen. Wat betreft de lustrumcommissie vraagt ze zich af welke sprekers 
Lyle heeft geregeld voor de lustrumactiviteit. Wat betreft het zomerkamp vraagt ze zich af 
waarom Lyle ’s avonds vroegtijdig is weggegaan. Lyle antwoord dat hij qua sprekers voor dit 
congres Pechtold heeft geregeld en verder het hele uitnodigingsbeleid heeft gedaan. Wat de 
lustrumactiviteit betreft, dat is alweer een tijd geleden en dat weet hij niet zo goed meer. Het 
zou kunnen dat hij toen wat minder heeft gedaan en hij excuseert zich hiervoor. Wat het kamp
betreft legt Lyle uit dat hij op zaterdagavond met een jongen heeft afgesproken. Daar is op het
kamp discussie over geweest maar als iedereen slaapt en hij heeft zijn taken voor die dag 
afgerond, dan mag dat wel vindt Lyle. Het voorval is binnen het bestuur besproken en 
afgerond.

Tweede termijn
Anouk wil graag even terugkomen op Lyle’s antwoord wat betreft de lustrumcommissie. De 
commissie vond het volgens haar jammer dat Lyle weinig betrokken was bij het lustrum maar 
okee, dat kan gebeuren. Bij activiteiten van de commissie zat Lyle volgens haar achter in de 
zaal vooral op Grindr, en de commissie vindt het vervolgens jammer dat Lyle in zijn 
verantwoording pronkt met dingen die de commissie heeft gedaan. Lyle antwoordt dat hij het 
wat dit betreft niet met haar eens is: hij is bij veel activiteiten aanwezig geweest hoewel het er
misschien niet zoveel waren als Anouk had gewild. Lyle zat niet alleen achter in de zaal, maar
ook meerdere keren vooraan. Daarnaast heeft hij de uitnodigingen van het lustrumcongres 
gedaan. Lyle zou het dan ook niet pronken met andermans veren willen noemen, maar 
verantwoording afleggen van wat hij heeft gedaan. Verder licht hij toe dat hij niet een man is 
die honderden borrels organiseert. Als hij ziet dat een commissie goed werk aflevert dan is hij
daar blij mee en gaat hij er niet bovenop zitten. Hij wil een commissie dan ruimte en 
autonomie geven. Tot slot geeft hij aan dat als Anouk daar behoefte aan heeft, ze daar nog 
eens samen over kunnen praten.

Verantwoording Femke

Femke wil aan haar verantwoording in de congresreader nog twee dingen toevoegen. Er wordt
dit jaar weer een symposium georganiseerd over de macht van de werkende Nederlander, en 
wel op 3 december. Daarnaast licht ze de brievenactie toe die ze in de zomer hebben 
gehouden. Voor elke dode die er in Nederland door luchtvervuiling valt hebben ze een brief 
aan de minister gestuurd. Hoewel de actie niet in een grote krant is geplaatst, is het wel een 
mediasucces geweest.

Eerste termijn:
Tim bevraagt Femke over het VOC-rapport. Daarin staat dat de inhoudelijke commissies de 
prioriteit zouden moeten hebben, wat heeft Femke hiermee gedaan het afgelopen jaar? Femke 
antwoordt dat ze qua commissie-verzelfstandiging een training hebben gegeven aan de 
commissiepresidia voorafgaand aan het politiek overleg. Verder laten de politiek secretarissen
het ook een beetje los, en dan gaat het vanzelf wel. Harm, Frank en zijzelf zijn minder 
aanwezig bij vergaderingen maar er vindt wel overleg plaats met de voorzitters. De 
verantwoordelijkheid komt dan ook meer bij de voorzitter te liggen. Ook zijn er meer 
secretarissen aangesteld. Tot slot is er een witboek, een overzicht wat mensen organisatorisch 
gezien allemaal bij DWARS kunnen doen.
Jolan constateert een probleem. De functie van politiek secretaris groen wordt afgeschaft, 
maar het is de afgelopen jaren niet beter geworden met het milieu: de poolkappen blijven 
maar en de panda is nog steeds een bedreigde diersoort. Wat heeft Femke gedaan als laatste 
politiek secretaris groen om klimaatverandering te stoppen? Deze rake vraag krijgt applaus. 



Femke antwoordt grappend dat het probleem vanaf volgend jaar wordt gepromoveerd naar de 
voorzitter. Femke heeft dit jaar de brievenactie gedaan, maar is daarnaast ook met Noortje op 
de rails van een bruinkoolmijn gaan liggen zodat de fabriek niet kon draaien. Ook is DWARS 
bezig met een coalitie van PJO’s omdat het probleem van klimaatverandering een politiek 
overstijgend probleem is. 

Tweede termijn
Tim heeft een aanvulling op de vraag van Jolan: hoe heeft Femke de pandabeer gered? Femke
antwoordt dat panda’s evolutionair gezien nou eenmaal rare beesten zijn. 
Luuk vraagt zich af of het witboek voor alle commissies is, of alleen de commissies waar 
Femke verantwoordelijk voor was. Femke antwoordt dat het voor alle inhoudelijke 
commissies is. 

Verantwoording Harm

Harm wil graag een paar activiteiten even aanstippen. De zorg- en privacy-avond en de 
Ieder1-parade waren een groot succes. Binnenkort wordt er ook een avond georganiseerd over
culturele diversiteit binnen DWARS, dat belooft ook leuk te worden. Verder heeft DWARS 
onder andere samen met de JD een jongeren manifest geschreven dat binnenkort wordt 
overhandigd aan Rik Grashoff. Tot slot was de license to heal actie, eveneens in 
samenwerking met de JD, over de verlaging van de prijs van medicijnen ook een succes.

Eerste termijn
Jesper stelt dat DWARS op het GroenLinks congres een amendement steunt over de 
studiefinanciering, alleen dat amendement komt niet helemaal overeen met wat DWARS in 
haar politiek programma heeft staan. Waarom is daarvoor gekozen, vraagt hij zich af. Harm 
antwoordt dat DWARS natuurlijk altijd tegen stufi is geweest maar kijkt nu toch ook hoe het 
bestaande systeem verbetert kan worden. Daartoe heeft DWARS nu ingezet op een hogere 
aanvullende beurs.

Tweede termijn
Jesper stelt een vervolgvraag, waarom heeft DWARS daarvoor gekozen? Harm stelt dat 
GroenLinks hierin, wat hem betreft, een nare lijn heeft gekozen en dat vinden we met zijn 
allen verschrikkelijk. Maar hard gaan rellen tegen de stufi is lastig, omdat het systeem zo niet 
verbetert wordt. Om die reden kiest DWARS ervoor om toch voor minimaal een aanvullende 
beurs te gaan. 

Verantwoording Frank

Frank zegt ter inleiding een geweldig jaar te hebben gehad. De functie politiek secretaris 
internationaal is vaak niet zo zichtbaar voor leden, maar Frank heeft dit jaar vooral ingezet op 
langdurig project: wat kan DWARS bijdragen aan de FYEG en andersom wat kunnen zij voor
ons betekenen. Met dit project zal ook zijn opvolger zich bezighouden. Daarbij valt te denken 
aan informatie-uitwisseling, een meer divers ledenbestand et cetera. Daarnaast is Frank actief 
geweest bij een hoop ngo’s en maatschappelijke organisaties op onderwerpen als sexual 
rights, Palestina en ontwikkelingssamenwerking. De betrokkenheid van DWARS wordt hier 
gewaardeerd, DWARS is een van de weinige PJO’s die dit doen en het is goed dit voort te 
zetten.

Eerste termijn



Anna merkt op dat zij en Frank samen aan het begin van het bestuursjaar hebben gewerkt aan 
een visiestuk over vluchtelingen. Ze vraagt zich af of Frank daar nog wat aan heeft gehad. 
Frank antwoordt dat DWARS op dit thema sowieso nog niet een standpunt had dus het is 
goed geweest voor de lange termijn. In dit bestuursjaar heeft het geholpen in de externe 
communicatie, GroenLinks heeft over dit onderwerp een symposium georganiseerd en 
daarvoor hebben ze dit stuk gelezen.

Verantwoording Arie

Arie begint met wat hij het meest schokkend afgelopen halfjaar vond: de bestuurspitches in de
OverDwars, hij is in zijn tijd bij DWARS nog nooit zo afgemaakt...
Het waren zes hectische maanden met nieuwe ICT, een nieuwe webshop, e-mailadressen en 
de site. Joeri heeft gefungeerd als negende bestuurslid, dank daarvoor. Arie heeft geholpen 
met het organiseren van de kaderdag en congressen en dit weekend ook weer het congres. Hij 
verzucht nu ook wel klaar te zijn met congressen.

Eerste termijn
Anna vraagt zich af of tijdens de kaderdag ook mensen zonder functie bij DWARS welkom 
zijn. Arie antwoordt dat de kaderdag specifiek is bedoeld voor leden met een functie.
Anouk merkt op dat Arie aangeeft dat het een druk en zwaar halfjaar is geweest. Had dat er 
ook mee te maken dat je voorzitterstaken over moest nemen? Arie antwoordt dat secretaris 
nou eenmaal een zware taak is en ja, hij heeft af en toe inderdaad ook wat voorzitterstaken 
uitgevoerd. 
Max vraagt zich af hoe dat nou moet als Arie er straks niet meer is. Arie geeft een cryptisch 
antwoord over “elkaar zien in een andere setting”, iedereen is benieuwd wat daarmee bedoeld 
wordt maar Max lijkt het te begrijpen. 
Emile vraagt waarom we niet bij het archief kunnen op de website. Arie geeft aan dat het 
archief héél groot is en dat het dus moeilijk is om alles op de site te zetten. Ook vraagt hij zich
af wat het nut hiervan is. Beter richt DWARS zich op het plaatsen van leuke en belangrijke 
documenten op de site. 

Tweede termijn
Max maakt zich nu toch echt zorgen. Het is allemaal wel leuk en aardig, stelt hij, maar hoe 
moet het met de organisatie als Arie er straks niet meer is? Arie hoopt dat zijn opvolger het 
maar gewoon gaat oppakken. Zelf zal hij nog een beetje actief blijven, maar verder zoeken 
jullie het ook maar uit, vindt hij. Voor deze opmerking ontvangt hij luid applaus. 

Verantwoording Etienne

De penningmeester licht toe dat hij samen met GroenLinks afspraken heeft gemaakt over 
facturen die binnenkomen en declaraties op verkeerde posten. Dit soort dingen zijn nu 
gestroomlijnd. Daarnaast goed nieuws wat betreft de website: Etienne verwacht de kosten 
hiervoor er eind 2017 al uit te hebben. Minder goed is het verbouwen van de vergaderzaal 
gegaan, zoals hij vorig congres heeft beloofd. Het dak bleek lek te zijn en er zat schimmel in. 
Afgelopen week is de muur eindelijk gewit, na overleg met GroenLinks. Het opknappen 
wordt verder overgelaten aan zijn opvolger. 

Eerste termijn
Anouk stelt dat Etienne verantwoordelijk was voor de facebookgroep van DWARS. Van deze
groep zijn echter negen mensen beheerder, terwijl er maar acht bestuursleden zijn. Hoe kan 



dit? Etienne antwoordt dat de facebookgroep niet onder zijn verantwoordelijkheid viel, maar 
onder die van Femke. Zij heeft echter al verantwoording afgelegd dus we zullen het nooit 
weten. (Het mysterie lost zich al snel op: Anouk blijkt zelf de negende persoon te zijn)

Verantwoording Fiep

Fiep wil graag aan haar verantwoording twee punten toevoegen. Ten eerste de DWARS 
academie, het is helaas niet gelukt om het trainingsweekend voor de DWARS-trainers dit 
bestuursjaar nog te bewerkstelligen. De organisatie is in volle gang en Fieps opvolger zal zich
hier verder mee bezighouden. Daarnaast heeft ze zich bezig gehouden met het opzetten van 
Traject 2018, een trainingstraject voor mensen die in 2018 de gemeenteraad in willen. 

Eerste termijn
Anna mist in Fieps verantwoording het PJO-debat. Dat ging verder goed, maar ze mist het 
gewoon. Fiep antwoordt dat ze het vergeten is erin te zetten. 
Max, die op het zomerkamp samen met Funs een training heeft gegeven, is geschokt en 
teleurgesteld in Fiep omdat op het zomerkamp, nota bene in Limburg, een vlaai van de 
Multivlaai stond. Fiep excuseert zich hiervoor en zegt dit gedelegeerd te hebben. Ze kon er 
zelf dus niks aan doen. 

Tweede termijn
Frank zegt die Limburgse trots wel te snappen en stelt voor dat de Limburgers voortaan zelf 
maar vlaaien voor iedereen regelen. Hij vraagt zich af of hier budget voor is.?

Verantwoording Noortje

Ook Noortje wil nog het een en ander toevoegen aan haar verantwoording. Afgelopen halfjaar
is er een cool promotiefilmpje van DWARS opgenomen, mede te danken aan de leuke 
promotiecommissie. Daarnaast heeft Noortje zich beziggehouden met de zomertour. Ook is er
een campagneteam opgericht, waarover later dit weekend meer. 

Eerste termijn
Luuk vraagt zich af of er een stijging in het ledenaantal heeft plaatsgevonden, en of de 
promotieactiviteiten daaraan hebben bijgedragen. Noortje antwoordt dat DWARS zeker meer 
leden dan vorig jaar heeft, maar of dat aan de promoactiviteiten te wijten is weet ze niet. Het 
zal ook zeker komen door het succes van Jesse. Er zijn echter ook zo’n 100-150 leden 
uitgeschreven doordat Arie het ledenbestand heeft opgeschoond.
Jolan, die graag als ingenieur Knol in de notulen wil, vraagt zich af of Noortje wat meer kan 
vertellen over de campagne en of leden daarbij betrokken zullen worden. Noortje zegt dat 
DWARS campagne gaat voeren voor GroenLinks, maar dat we dat op onze eigen, DWARS’e 
manier zullen doen met een ludieke ondertoon. We zullen niet gaan flyeren, maar we gaan 
wel leuke dingen doen op sociale media en op straat. Wat inspraak van leden betreft komt er 
in december een grote campagne-aftrap-dag waar ruimte is voor input van leden, en daarvoor 
gaat het campagneteam ook al met afdelingen een keer rond de tafel zitten.

Tweede termijn
Luuk geeft aan dat hij actief is voor Young & United en hoewel DWARS dat officieel 
support, zijn ze in vergelijking met de JS of Rood daar weinig te zien. Hij vraagt zich af of 
daar iets aan is gedaan dit jaar, of staat dat nog te gebeuren? Noortje durft daar geen uitspraak 
over te doen, maar ze gaat het zeker meegeven.



Anne vraagt of DWARS nu wil stoppen met ledenwerving, nu het bijna als vanzelf lijkt te 
gaan. Noortje antwoordt dat DWARS daar natuurlijk nooit mee stopt, juist nu mensen zo 
enthousiast zijn over Jesse moeten we laten zien dat DWARS ook bestaat.

11.30 Verantwoordingen OverDWARS, Raad van Advies en Kascommissie

Verantwoording OverDWARS

Sjors geeft, als hoofdredacteur, een korte inleiding. Hij kijkt tevreden terug op het afgelopen 
(half)jaar en bedankt iedereen die zich voor de OverDWARS heeft ingezet. Hij hoopt dat zijn 
opvolger doorgaat met de stijgende lijn en heeft daar alle vertrouwen in. Tot slot roept hij 
mensen op om eens in de pen te klimmen en een stukje naar de OverDWARS in te sturen.

Eerste termijn
Therre vindt dat Sjors terecht tevreden mag zijn met zijn team. Om het toch nog in een 
vraagvorm te gieten, vraagt hij Sjors of die begrepen heeft dat hij er blij mee is. Sjors heeft 
het luid en duidelijk begrepen.

Geen tweede termijn.

Verantwoording RvA

Jesper zegt dat de RvA haar vergaderingen altijd aankondigt omdat er mensen bij mogen 
zitten maar dat er helaas nooit iemand komt. Afgelopen week was Jeroen er echter en daar 
waren ze heel blij mee (applaus voor Jeroen). Inhoudelijk gezien staat alles in de 
verantwoording in de congresreader, zegt Jesper.

Geen eerste termijn

Verantwoording Kascommissie

Jesper geeft aan dat ook dit allemaal terug te vinden is in de congresreader. Zelf was hij niet 
bij de controle dus hij hoopt niet op lastige vragen.

Eerste termijn
Sybren merkt op dat Etienne zo’n mooi pak heeft, hoe is hij daaraan gekomen? Jesper 
antwoordt dat de Kascommissie de betaling van het pak niet heeft uitgezocht, maar dat het 
eruit ziet alsof het door kinderarbeid is gemaakt. De kasco is dus tevreden dat het niet zo’n 
duur pak was. 
Tanika vraagt zich af of alles bij de controle netjes is verlopen. Jesper geeft aan dat Bas en 
Anna bij de controle waren en dat alles er keurig uit zag.

11.50 FYEG

Dagvoorzitter Funs deelt mee dat het programmaonderdeel van de FYEG naar zondag 
verplaatst zal worden. Het is een kwartier pauze en daarna zal Tom Louwerse komen spreken.

14.00 Wijzigingsvoorstellen HHR en Politiek Programma



Funs herinnert ons eraan dat het HHR gewijzigd kan worden vanaf 2/3 meerderheid. Voor het
politiek programma is een gewone meerderheid vereist. 

HHR wijzigingsvoorstel 1 – artikel 16 lid 3

Het eerste wijzigingsvoorstel is ingediend door het bestuur. De huidige tekst is als volgt: 3. 
Een commissie heeft een commissiepresidium bestaande uit tenminste een voorzitter en 
eventueel een secretaris. Deze wordt benoemd door het bestuur voor de periode van een jaar.
Het commissiepresidium is verantwoordelijk voor het organiseren van de vergaderingen en 
de organisatorische taken binnen de commissie. Afhankelijk van de grootte en de activiteit 
van de commissie besluit het bestuur uit hoeveel leden het commissiepresidium dient te 
bestaan. Het bestuur heeft de bevoegdheid om commissiepresidiumleden te vervangen.
Het bestuur wil hier graag aan toevoegen: na: “deze wordt benoemd door het bestuur voor de 
periode van een jaar. Na deze periode kan het bestuur, in samenspraak met de presidium-
leden, de termijn met maximaal een jaar verlengen”.
Ter toelichting stelt het bestuur dat voor het verzelfstandigen van commissies een grote 
continuïteit nodig is en dat daarom dit voorstel wordt ingediend. Met deze wijziging kan een 
voorzitter of secretaris wat langer aangesteld blijven. Dit beleid is de afgelopen jaren reeds 
gevoerd, dus s het goed om dat nu ook in het HHR vast te leggen. 

Eerste termijn
Max vraagt zich af wat de wijziging precies toevoegt, je kan als voorzitter of secretaris nu 
toch ook al langer aanblijven? Het bestuur antwoordt dat het voordeel hiervan is dat het een 
automatisme wordt om langer door te gaan als voorzitter of secretaris, maar dat ze zich niet 
hoeven te committeren voor een heel extra jaar. 

Geen tweede termijn

Wijziging 1 wordt aangenomen door het congres.

Wijzigingsvoorstel 2 en 3 zijn na deadline ingediend, en de dagvoorzitter vraagt of het 
congres de voorstellen alsnog wil behandelen. Niemand heeft hier bezwaar tegen. 

HHR wijzigingsvoorstel 2 – artikel 29 lid 3

Het tweede wijzigingsvoorstel is ingediend door Sjors. De huidige tekst is als volgt: 3. 
OverDWARS wordt tenminste toegezonden aan alle betalende leden. Sjors stelt voor dit te 
vervangen door: OverDWARS is toegankelijk op een openbaar platform. De reden hiervoor 
is, dat de OverDWARS nooit wordt toegezonden aan DWARS-leden tenzij je je hiervoor 
actief hebt aangemeld. Het bestuur adviseert het congres het wijzigingsvoorstel over te 
nemen. 

Eerste termijn
Lynn stelt dat de OverDWARS op dit moment openbaar is voor betalende leden, kun je dat 
niet beter zeggen? Dit is een amendement op een wijzigingsvoorstel en dit is alleen mogelijk 
als het Congres het toelaat. Dat doen ze. Sjors vindt dit lastig omdat hij niet wil beslissen voor
toekomstige generaties. 
Lieke vraagt zich af of, aangezien er werd gedacht over een digitaal magazine, dat per mail 
toegezonden zou kunnen worden aan de betalende leden. Sjors antwoordt dat het toelaten van 
niet-DWARS’ers ledenwerving kan stimuleren en leuke discussies kan opleveren. 



Tweede termijn
Lynn handhaaft haar amendement op het wijzigingsvoorstel. Het voorstel is: de OverDWARS 
is tenminste toegankelijk voor alle betalende leden. 

Het congres komt eerst te stemmen over het amendement van Lynn. Met 30 stemmen voor en 
32 tegen wordt het amendement op het wijzigingsvoorstel verworpen. Het wijzigingsvoorstel 
van Sjors wordt met 2/3 meerderheid aangenomen. 

HHR wijzigingsvoorstel 2 – artikel 32 lid 1

Ook dit voorstel is door Sjors ingediend. De huidige tekst luidt: het budget van de 
OverDWARS bestaat uit een jaarlijks door het congres vastgesteld bedrag in de begroting en 
inkomsten uit advertenties en abonnementen. Sjors stelt voor dit te vervangen door: het 
budget van OverDWARS bestaat uit een jaarlijks door het congres vastgesteld bedrag in de 
begroting. Dit omdat het een verkeerd beeld geeft van de OverDWARS als onafhankelijk 
medium. Het bestuur adviseert het congres het wijzigingsvoorstel over te nemen. 

Eerste termijn
Luuk vraagt zich af of er op dit moment geen advertenties te vinden zijn op de site van de 
OverDWARS. Sjors antwoord dat er geen advertenties te vinden zijn.
Tim vraagt waarom je het zou schrappen als je het theoretisch kan behouden zonder dat het 
iets uitmaakt. Sjors denkt dat het kan beïnvloeden hoe de lezer de site ervaart. Om die reden 
kan de OverDWARS beter niet aan advertenties doen.
Tanika vraagt zich af of er advertenties zijn en wat daar de inkomsten van zijn. Sjors 
antwoordt dat inkomsten uit advertenties nul procent van de begroting beslaan. 

Tweede termijn
Tim en Max zijn beiden tegen het voorstel. Als je ooit vaste vorm van een magazine wil 
hebben gaat dat niet uit de DWARS inkomsten komen, je hebt daar meer voor nodig. Als 
DWARS consequent wil zijn hierin zouden we ook geen geld van GroenLinks meer moeten 
aannemen. Sjors antwoordt dat de OverDWARS een fysiek magazine alweer voorbij is en dat 
je de toegankelijkheid beperkt als je van leden betaling vraagt en dus een 
abonnementsstructuur gaat toepassen. De OverDWARS heeft tot op heden ook geen geld 
gekregen van GroenLinks. 

Met 41 stemmen voor en 22 stemmen tegen is er net geen 2/3 meerderheid gehaald. Het 
wijzigingsvoorstel wordt niet aangenomen.

Wijzigingsvoorstel politiek programma – pagina 21, regel 7

Het wijzigingsvoorstel is ingediend door Sjoerd. Hij wil graag de volgende toevoeging zien: 
De middelen van de ECB beperken zich tot de standaard monetaire beleidsmaatregelen. 
Wanneer de ECB andere maatregelen wil treffen dient deze toestemming te vragen aan het 
Europees Parlement. Dit omdat centrale banken essentieel zijn, maar ze moeten wel het 
algemeen belang dienen. Samen met commerciële banken hebben ze de crisis veroorzaakt en 
er is tussen beide soorten banken ook veel uitwisseling wat personeel betreft. De ECB heeft 
op dit moment een vrijbrief wat betreft middelen om de economie aan te jagen. Na de crisis 
hebben ze met het programma Quantative Easing risicovolle producten van andere banken 



opgekocht, wat een zeer radicale maatregel is en waarbij de politiek geen inspraak heeft 
gehad. 

Sjoerd inleiding (vanaf min 26)
Centrale banken zijn essentieel maar ze moeten wel het algemeen belang dienen. Samen met 
commerciele banken hebben ze echter de crisis veroorzaakt. Daarnaast is er teveel 
uitwisseling tussen beide banken wat personeel betreft. 
De ECB heeft op dit moment een vrijbrief van middelen om de economie aan te jagen. Dat i 
precies wat ze na de crisis hebben gedaan met het programma ... is een radicale maatregel en 
er is hier geen inspraak in geweest van de politiek, alleen centrale banken hebben hier 
inspraak gehad. 

Eerste en tweede termijn
Meerdere mensen hebben hier vragen/opmerkingen over. Over het algemeen leeft het 
sentiment dat niet duidelijk is wat met dit voorstel bereikt wordt, en veel mensen 
ondersteunen het idee op zich wel maar denken dat je hiermee niet doel treft. Ook vindt men 
het raar om monetair beleid bij het Europees Parlement te leggen. Op die manier komt de 
macht bij mensen die er geen verstand van hebben en wordt de ECB reactionair. Sjoerd stelt 
dat de ECB op deze manier inderdaad langzamer wordt, maar ook verscherpt. Beter een 
langzamer ECB dan een ECB met een vrijbrief om zomaar alles te doen. Met deze maatregel 
heeft de ECB zeker nog bevoegdheden maar worden er wel beperkingen aan gesteld. 

Er is een gewone meerderheid vereist voor dit voorstel, maar die wordt niet behaald. Het 
wijzigingsvoorstel wordt verworpen. 

Milieudefensie

Douwe Hoekstra verdient een eervolle vermelding hier, omdat hij als eerste bingo heeft.

15.30 Beleidsplan en begroting

Nadat Etienne zijn toelichting op de begroting heeft gegeven, stelt Max voor om eerst het 
beleidsplan te bespreken en daarna de begroting, zodat we weten hoeveel geld we kunnen 
uitgeven aan de begroting. Omwille van de tijd en het praatje van Alexander Pechtold die we 
niet willen laten wachten, is het onderstaande qua planning een beetje verschoven. Hieronder
zal desondanks eerst de begroting, en dan het beleidsplan worden uitgewerkt. 

Verder verdienen Maran, Sybren en Emma hier een eervolle vermelding omdat ze bingo 
hebben, joepie!

Begroting

Etienne geeft toelichting op de begroting. De campagne gaat onnederlands goed worden, dus 
daar moet wat geld aan uitgegeven worden. Ook is meer geld gereserveerd voor de duurzame 
groei van de vereniging, onder andere door middel van de kantoormedewerker en het 
opknappen van het pand. Er komen steeds meer actieve leden hetgeen betekent dat er ook 
meer mensen op activiteiten afkomen, dus ook daar gaat geld naartoe. Wat betreft 
projectgelden: de website is dit jaar al gedaan, dus voor volgend jaar is er extra geld 
gereserveerd voor het pand en voor vormgeving/promotiematerialen. 



De inkomsten zijn hoger aankomend jaar en dat heeft twee redenen. Ten eerste zijn er meer 
subsidiale leden, want bijna iedereen die lid is heeft de juiste leeftijd en betaalt contributie, en 
voor die mensen ontvangt DWARS subsidie. Daarnaast is in de begroting een bescheiden 
voorschot genomen afgaande op de nieuwe zetelverdeling van GroenLinks in 2017. 

Eerste termijn
Lynn ziet dat er 2000 euro naar het opknappen van het pand gaat. Ze vraagt zich af waar dat 
precies aan wordt uitgegeven. Etienne antwoordt dat de helft van het bedrag nog niet is 
uitgegeven, maar dat dat waarschijnlijk wel nog dit jaar gaat gebeuren. Er moet nog een 
nieuwe kast in de bestuurskamer, leuke poster, de boel een beetje opfleuren enzovoort.
Jesper merkt op dat de AJVG-gelden al een paar jaar op de begroting staan, maar dat die nooit
zijn binnengekomen. Waarom laat de penningmeester die nog op de begroting staan? Etienne 
laat weten dat DWARS het vorig jaar wel heeft ontvangen. Dit jaar hebben ze laten weten aan
het symposium bij te dragen maar dat hebben we nog niet mogen ontvangen. 
Jade ziet dat het afdelingsbudget met 1000 euro omhoog gaat, maar de afdeling Brabant 
ontvangt maar 50 euro extra. Dat is maar 5% van het bedrag, hoe komt dat? Etienne 
antwoordt dat de afdelingen Brabant niet beter is dan de andere afdelingen, en iedereen 
verdient wat extra’s. 
Iris ziet dat er 200 euro naar de bank gaat, maar vraagt zich af of dit bedrag niet omhoog moet
nu DWARS een creditcard heeft. Etienne antwoordt dat de creditcard juist over twee jaar 
gezien 35 euro oplevert, omdat DWARS nu per jaar 20 euro gaat betalen. 
Michael vraagt zich af of het mogelijk is dat de 8000 euro aan declaraties verder worden 
uitgesplitst. Hij is benieuwd waar dit allemaal aan uitgegeven wordt. Etienne laat weten dat 
het vooral declaraties van leden zijn en dan gaat het om reiskosten. Daarnaast declareert het 
bestuur reiskosten en één keer in de week eten. 
Dwayne heeft twee vragen: ten eerste waarom er niet meer geld gaat naar de huur van stands, 
en ten tweede waarom er meer geld naar internationalisering en dan vooral de reizen gaat. Dat
is op zich een goede zaak, maar daarvan worden ook de FYEG en buitenlandse reizen betaald 
en daar profiteert niet iedereen van mee. Etienne geeft aan dat hij eerst ook meer geld wilde 
naar de huur van de stands, maar afgelopen jaar heeft DWARS alle markten kunnen bezoeken
die op de planning stonden zonder dat daarvoor het hele budget nodig was. Wat betreft de 
post internationaal: het bestuur vond het een beetje karig om alleen maar naar Berlijn of 
Brussel te kunnen. We willen niet enorme reizen maken, maar we hebben er wel een bepaald 
budget voor nodig. Daarnaast is 500 euro hiervan van het lustrum, dus in feite kost het nog 
maar 500 extra. Verder klopt het dat er ook geld naar FYEG-activiteiten gaat, maar DWARS 
wil dan ook graag contact houden met haar internationale vrienden.
Tim ziet dat de post onvoorzien bijna verdubbeld is en vraagt zich af waarom. Daarnaast zijn 
de projectgelden ooit gekoppeld aan Binnenlandse Zaken, maar die gaat nu omhoog en 
projectgelden niet. Verder merkt hij op dat de kosten voor de kantoormedewerker erg omhoog
gaan, en vraagt hij zich af welke taken zij over gaat nemen en of dat niet met 
vrijwilligerstaken kan. Het leek Etienne goed om een buffer te hebben. Wat betreft de 
projectgelden zegt GroenLinks iedere keer dat hier geen extra geld voor beschikbaar is, maar 
Etienne zal het hier ook nog met zijn opvolger over hebben. De kantoormedewerker neemt 
secretariële taken over en voert de financiën bij GroenLinks in. 

Tweede termijn
Jade wil wat meer duidelijkheid over het afdelingsbudget. Als iedere afdeling slechts 50 euro 
krijgt, wat gebeurt er dan met de rest van het geld? Etienne licht toe dat de rest van het geld 
wordt verdeeld onder afdelingen die over hun budget zijn gegaan, maar toch nog iets heel ergs
tofs organiseren. Niet alle afdelingen gaan namelijk boven hun budget. 



Tim stelt dat DWARS al een grote reserve heeft. Hij stelt voor om het geld dat nu naar 
onvoorzien gaat naar een nuttigere post te doen, zoals scholing voor nieuwe 
gemeenteraadsleden of de DWARS academy. Hij dient een amendement in om het gehele 
bedrag van onvoorzien naar scholing over te hevelen. Etienne is het met hem eens dat 
onvoorzien inderdaad vrij veel is, maar 3250 naar een post die al met 2000 omhoog gaat zou 
hij niet willen aanraden. Hij komt met een tegenvoorstel: 2000 euro van onvoorzien naar 
activiteiten en scholing. Een eventueel tekort bij projecten wordt zo ook opgevuld. Dit 
voorstel wordt met applaus door het Congres ontvangen. 

Het bestuur neemt het voorstel van Etienne over en het Congres stemt in met de gehele 
begroting. 

Beleidsplan

Arie licht het beleidsplan toe. De redenen voor het schrijven van het beleidsplan zijn dat het 
moet worden ingeleverd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om te laten zien wat 
DWARS gaat doen. Daarnaast is het een leidraad voor volgend jaar, waar willen we heen als 
vereniging? Er zijn enkele wijzigingen in het beleidsplan ten opzichte van afgelopen jaar. 
Onder andere de commissie verzelfstandiging (dat wil zeggen het aanstellen van presidia bij 
commissies) is erin opgenomen. 

Eerste termijn 
Jolan merkt op dat er veel in het beleidsplan staat over onder andere onderwijsinterventies en 
defensie, maar dat DWARS op die onderwerpen geen commissie en.of portefeuillehouder 
heeft. Hoe denkt DWARS dat te gaan doen? Arie antwoordt dat de commissie onderwijs de 
afgelopen tijd niet zo lekker liep en dat defensie inderdaad geen commissie/portefeuillehouder
heeft. Het is nog even kijken hoe we dat gaan doen. 
Max vindt dat er veel mooie woorden instaan over diversiteit, maar ziet regionale diversiteit 
als een probleem. Hoe gaat DWARS dat opnemen? Arie antwoordt dat er ten eerste zoveel 
mogelijk moet worden gestreefd naar diversiteit in Limburg (gelach) maar dat in de hele 
vereniging overeenstemming bestaat dat diversiteit een goede zaak is. 

Tweede termijn
Jolan wil zijn vraag uit de eerste termijn wat verbreden: wat doet DWARS met thema’s waar 
geen commissie of portefeuillehouder op zit? Arie antwoordt dat dit belangrijk wordt, zeker 
nu we naar één politiek secretaris gaan. Het is aan het nieuwe bestuur en aan de nieuwe 
politiek secretaris om daar een weg in te vinden. 

Het nieuwe beleidsplan wordt per stemming aangenomen. 

17.00 Uitreiking afdelingsprijs, bekendmaking dwarse politicus van het jaar en 
huishoudelijke mededelingen

Afdelingenprijs

Arie presenteert de vier genomineerden voor de afdelingenprijs. Afdeling Brabant is 
genomineerd met hun bezoek aan het azc Gilze-Rijen. Groningen is genomineerd vanwege 
het gaybrapad dat ze voor elkaar hebben weten te krijgen. De afvalscheidingsactie maakt dat 
de afdeling Rotterdam-Rijnmond is genomineerd en tot slot is Leiden-Haaglanden 
genomineerd met hun tramactie.



De winnaar is afdelingen Groningen. Ze hebben zich anderhalf jaar lang hard gemaakt voor 
een gaybrapad in Groningen stad en dit langetermijnproject helpt hen naar de overwinning. 

Femke zet ook nog even een paar commissievoorzitters in het zonnetje, de commissies 
worden immers steeds belangrijker. Commissievoorzitters en –secretarissen Lieke, Seth, 
Emile en Therre krijgen een boekenbon als dank voor hun inspanningen. Nu ze 
voorzitter/secretaris-af zijn hebben ze vast veel tijd om te lezen, stelt Funs.

Uitreiking DWARSe politicus van het jaar

Deze prijs wordt sinds twee jaar uitgereikt aan een politicus die door een daad of standpunt 
het verschil maakt en opkomt voor zijn idealen tegen de dominante stroom in. Dit jaar is de 
DWARSe politicus Jos Heijmans, burgemeester van Weerd. In Weerd staat een azc en op een 
gegeven moment zat daar een meisje mat haar twee kinderen en haar broer. Het meisje en de 
kinderen dreigden uitgezet te worden terwijl de broer wel mocht blijven. Op advies van het 
COA schrijft de burgemeester een brief aan minister Dijkhoff of er een uitzondering kan 
worden gemaakt. Nog voor er een antwoord op de brief komt dreigt de vrouw al bijna uitgezet
te worden. De burgemeester helpt haar en haar kinderen “onderduiken” bij de nonnen in 
Weerd. Uiteindelijk mogen ze blijven. Jos Heijmans wordt de weigerburgemeester genoemd 
en er worden kamervragen door de PVV over het voorval gesteld. Jos Heijmans stelt “ik heb 
mensen geholpen die in nood waren en volgens mij is dat niet verboden”. Vanwege deze actie
verdient hij de DWARSe prijs.
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