Najaarscongres, zondag 23 oktober 2016

Opening
Lyle opent het congres. Hij merkt op dat we lekker op tijd beginnen. We benoemen het
presidium per acclamatie.
Mariska is vandaag voorzitter. Zij vraagt hoe het gisteren was. Het lijkt erop dat de mensen
nog een beetje brak zijn.
We benoemen de stemtelcommissie per acclamatie.
We stellen de agenda vast. Er is een agendapunt van gisteren naar vandaag verschoven. De
FYEG. Deze behandelen we later op de dag.
Verantwoordingen
We beginnen met het leuke en inhoudelijke deel: de verantwoordingen van de commissies.
Zoekcommissie (ZoekCie)
Arie: Arie doet de verantwoording bij gebrek aan andere kandidaten die dit wilde doen. De
ZoekCie zoekt mensen voor functies binnen DWARS. Dat hebben ze afgelopen tijd gedaan.
Ze vonden het leuk. Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom.
1e termijn:
Sjors: is teleurgesteld over het aantal kandidaten waaruit we kunnen kiezen.
Antwoord:
Arie: we zullen verklaren waarom dat zo is. We hadden een heel lange lijst maar veel mensen
hebben zich terug getrokken. Ze hebben heel erg hun best gedaan en het is moeilijk om een
duidelijke reden te noemen.
2e termijn
Sjors: hoe kan het een volgende keer beter?
Antwoord:
Arie: het is iets wat al jaren heerst bij DWARS. Hij weet niet hoe we dit gaan oplossen. Meer
dan je best kan je niet doen. Hij heeft goede hoop dat het volgende keer beter gaat en dan de
volgende ZoekCie weer zijn uiterste best gaat doen om een mooie kandidatenlijst te
presenteren.
Mededeling van Mariska: Moties kunnen tot 12u ingediend worden.

De kandidatencommissie (KaCie)
Tim: Goedemorgen. Ik ben een klein beetje brak na het feest van gisteren avond. Alle
kandidaten die zich gemeld hebben, daar hebben wij gesprekken mee gehad. Dat de
kandidaten zenuwachtig waren vonden wij leuk. De samenwerking met de ZoekCie ging
goed.
1e termijn
Sjoerd: Er hebben kandidaten zich terug getrokken. Waarom vonden jullie het leuk dat de
kandidaten zenuwachtig waren? Het is aan het congres om bestuursleden te kiezen. Misschien
niet aan de KaCie? Zijn jullie niet te streng geweest en hebben wij hierdoor niet voldoende
keuze?
Antwoord:
Tim: We hebben er wel alles aan gedaan. Ik vond het leuk om achteraf te horen dat mensen
zenuwachtig waren. Het is moeilijk om te beantwoorden of wij te streng zijn geweest of niet.
Ik denk zelf niet dat we te streng zijn geweest. Wij wilden ook mensen tegen zichzelf in
bescherming nemen. Sommige kandidaten konden een bestuursjaar echt niet aan. We willen
echt capabele mensen.
Verkiezingen
We gaan door naar de verkiezingen. Per kandidaat gaat de KaCie niet toelichten waarom er
voor die kandidaat gekozen is, dan kan je lezen in de dagkrant. Mocht je vragen aan de KaCie
hebben, kan je die altijd stellen.
Kandidaat voor de Raad van Advies (RvA)
Lisanne van 't Riet: Zij wil zich graag meer inzetten voor DWARS en DWARS beter leren
kennen. Zij acht zich zeer geschikt voor de RvA. Zij heeft een frisse blik en een kritische
houding. Ze hoopt op veel stemmen.
1e termijn:
Max: Hij leest in het advies dat er twijfels zijn vanuit de KaCie. De RvA moet het bestuur
gevraagd en ongevraagd adviseren. Gezien Lisanne DWARS vooral beter wil leren kennen
ziet hij een probleem ontstaan.
Antwoord:
Lisanne: Mijn ervaring is voldoende om het bestuur te adviseren. Ik zie mijn onervarenheid
niet als een belemmering.
2e termijn
Max: De RvA is een goede plek om te leren maar ik ben van mening dat je vanaf dag 1 met
veel kennis en ervaring het bestuur kritisch moet kunnen aanspreken.

Antwoord:
Lisanne: ik wil zowel DWARS beter leren kennen maar ik denk dat ik ook goed advies kan
geven.
Kandidaat als hoofdredacteur van de OverDwars (OD)
Lynn van Calmthout: de afgelopen 2 jaar is OD opnieuw opgericht en is er nieuw leven
ingeblazen. Sjors gaat weg en ik denk dat ik vanuit mijn al actieve rol op dit moment in de
redactie de rol van hoofdredacteur op mij kan nemen. Ik wil de publicatiestructuur verbeteren.
Ook de link met de vereniging wil ik verbeteren en versterken. Ik wil kijken of we meer met
social media kunnen gaan werken. We hebben een lezersonderzoek gedaan en daar kwamen
deze punten (die ik hiervoor noemde) in terug.
1e termijn
Sjors: ik wil opmerken dat ik blij bent dat Lynn betrokken is bij OD. Ik denk dat je een goede
hoofdredacteur zou zijn. Mijn vraag aan jou is: welke keuzes die we het afgelopen jaar
hebben genomen zou je direct terugdraaien?
Max: De KaCie zegt dat je goed moet communiceren met het bestuur als je gevoelige
informatie publiceert. Kan je daar iets meer over vertellen?
Antwoord:
Lynn: Sjors, ik denk dat er niet dingen rigoureus anders moeten dan vorig jaar. Wel vind ik
dat we verder vooruit moeten kijken. Soms kijken we te veel in het moment en niet in de
toekomst. Max, dit had te maken met een discussie met de KaCie, over wanneer je een
publicatie met gevoelige informatie met het bestuur moet overleggen. Ik vind dat OD
onafhankelijk is, en dat je kritisch moet zijn naar het bestuur. Ik ga dus geen toestemming
vragen aan het bestuur. Je kan het desnoods melden dat je een artikel gaat publiceren waarin
mogelijk gevoelige informatie staat.
2e termijn.
Max: je neemt het advies van de KaCie over, ik heb echter nog nooit een gevoelig stuk van
OD gezien. Waar moet ik aan denken als ik aan gevoelige artikelen denk?
Antwoord:
Lynn: Ik denk ook niet dat zo’n situatie zich voor gaat doen. Soms kan er kritiek op het
bestuur via ons gepubliceerd raken.
3e termijn.
Frank: je had het over opiniestukken binnen de OD en de discussie daarover. Wat voor rol zie
jij voor OD op opinies van commissies en hoe je dit mee kan nemen binnen de vereniging? .
Antwoord:

Lynn: ik wil commissies meer betrekken bij OD. Commissies leveren heel goed werk maar
soms is dat niet te zien voor de rest van de vereniging. Commissies mogen natuurlijk altijd
opiniestukken schrijven.
We gaan door naar de kandidaten naar het landelijk bestuur. Deze mensen kiezen wij voor
korter dan een jaar. Het volgende bestuur komt in juni, je wordt dus gekozen voor een periode
van 8 maanden.
Internationaal secretaris - Iris
Iris: Dwars is leuk! Samenwerken is belangrijk. Over grenzen kijken is belangrijk. Ik wil
onder andere werken aan de samenwerking met FYEG.
1e termijn.
Gjalt: heb je een leuk concreet plan voor goede internationale activiteiten?
Lynn: soms is het trekken aan een dood paard. Wat als het antwoord is: DWARS heeft geen
zin in de FYEG?
Antwoord:
Iris: Dit is waar DWARS behoefte aan heeft. Sommige afdelingen gaan al op uitwisseling, dat
is een goede ontwikkeling. Qua communicatie is het niet altijd duidelijk wat er precies
gebeurt binnen DWARS op het gebied van internationale activiteiten. Ik wil meer
duidelijkheid creëren en misschien ook OD erbij betrekken. Ik zie echt potentie. We kijken
anders naar dingen en we kunnen ook veel dingen toevoegen. Ik hoor veel mensen zeggen:
FYEG, dat vind ik eigenlijk wel leuk, misschien is er mede interesse hierin door de BREXIT
van onlangs. Ik heb er vertrouwen in maar mensen moeten wel de mogelijkheden kennen.
1e termijn.
Seth: ik ben al het hele jaar bezig met de commissie internationaal als voorzitter. Er is
interesse voor de FYEG. Het grootste probleem is dat mensen niet weten hoe je met FYEG en
andere soortgelijke organisaties in contact moet komen. Wat doe je daar aan, hoe ga jij dit
verbeteren?
Antwoord:
Iris: je hebt een punt. Maar als je in gesprek gaat met afdelingen en commissies kan je horen
waarom mensen dit niet willen en dan kan je het aanpakken. Er zijn veel mogelijkheden.
Communicatie is hier erg belangrijk in en dit wil ik dan ook zeker benutten.
Politiek secretaris - Bas
Bas: ik zie er vandaag uit als Jesse, en tevens kom tevens ik uit Brabant. Tijdens het
buitenspelen in mijn jeugd merkte ik dat als het spel niet eerlijk verliep, ik wel eens boos
wegliep. Ik kan niet tegen mensen die liegen. Eens ging het zo ver dat ik wegliep, mij
verstopte in het bos en daar bleef zitten tot ik gevonden werd. Hiermee won ik wel het spel.
Het afgelopen jaar is hij voorzitter geweest van de afdeling Brabant. Dit huidige congres, daar

ben ik trots op. Dat we DWARS mogen ontvangen in BREDA. Ik wil me inzetten als politiek
secretaris. Het is mijn doel om goede contacten met andere organisaties te onderhouden en
ook dat er goede contacten met de media onderhouden worden. Multinationals die onze aarde
vervuilen moeten we aanpakken. Werkgevers die de rechten van jonge medewerkers
misbruiken moeten we bevechten. Eerlijkheid duurt het langst. Hierom wil ik mij inzetten
voor DWARS het komende jaar.
1e termijn.
Lynn: mooi verhaal. Politiek secretaris is een ongelofelijk zware post. Hoe ga je dat redden?
Femke: wat ga je beter doen dan Femke als het gaat over de verzelfstandiging van de
commissies? Tanika: je hebt het tijdens je speech vooral over sociale vraagstukken, wat is jou
visie op alle groene en duurzame commissies?
Sybren: wat ga je doen met onderwerpen die opkomen waar geen commissie voor
verantwoordelijk is en waar ook geen portefeuille houder voor is?
Lauren: Je zegt dat je in je jeugd vluchtte voor leugenachtigheid. Nu is de politiek wereld niet
de meest eerlijke wereld die er is, wat ga je doen? Ga ja in deze wereld ook wegvluchten?
Dwayne: hoe ga je om met alle commissies en het aansturen daarvan?
Antwoord:
Lynn, van 3 politiek secretarissen gaan we naar 1 dus ja, het wordt zwaar. Het belangrijkste is
het proces van verzelfstandiging van de commissies. We willen dat commissies zo zelfstandig
mogelijk gaan opereren. Als politiek secretaris moet je alle activiteiten goed bijhouden. Het is
van belang om goed contact te houden met commissie presidiums want je kan niet overal
aanwezig zijn, zeker niet met 7 a 8 commissies. Het wordt lastig om mijn taak beter te
vervullen dan Femke. Ik wil haar werk dan ook vooral voorzetten. Ik hoop natuurlijk dat ik
beter ben, ik ga in ieder geval mijn best doen. Tanika, ik zit meer in de sociale hoek en jij in
de groene hoek. Het is moeilijk om iemand te vinden die alles kan, die van alle markten thuis
is. Ik ga gebruik maken van mensen zoals jij, jij hebt wel ervaring in dit vakgebied. Ik wil
uiteraard wel ieder vakgebied evenveel aandacht geven. Sybren, ik wil een databank van
mensen binnen de vereniging ontwikkelen. Hierop moeten de mensen komen te staan en de
onderwerpen waar zij veel verstand van hebben. Zo maken we gebruik van de kennis en
kunde die bij ons binnen DWARS aanwezig zijn. Laurens, ik heb een paar jaar geleden
besloten om niet meer weg te rennen voor problemen. Ik ben veranderd e ik wil mij inzetten
voor de idealen die ik nu heb. Het wegrennen is voorbij, ik ben eroverheen gegroeid. Dwayne,
ik heb al antwoord gegeven op jou vraag.
2e termijn
Michael: in het advies van de KaCie staat een opmerking dat je confrontaties liever uit de weg
gaat, hoe ga je hiermee om?
Laurens: ik heb een vraag over het politiek aspect. Hoe ga jij de voorzitter ondersteunen?
Harm: ik vond het lastig om een bestuursfunctie te combineren met mijn studie, hoe ga jij dat
doen?

Antwoord:
Bas: Michael, er is een kern van waarheid in wat je zegt, ik ga inderdaad confrontaties uit de
weg. Een voordeel hiervan is dat je soms ook de sfeer wat meer ontspannen kan houden.
Individueel met mensen in gesprek gaan vind ik ook belangrijk. Ik heb hier ervaring mee
binnen het Brabantse bestuur. Laurens, ik wil de voorzitter ondersteunen en haar voorbereiden
op debatten. Ik heb ruime ervaring met debatteren en ook ervaring als jurylid of debatleider.
Ik kan hier een verschil maken en de voorzitter ondersteunen. Harm, ik ga kijken hoe ik dit
met mijn studie kan combineren. Ik wil mij committeren aan de functie met DWARS. Maar
we gaan zien hoe het loopt en mijn familie zie ik over een jaar wel weer.
Organisatie en Leden - Fabian
Fabian: ik kom ook uit Brabant. Er is politiek gezien een gure wind van rechts. GroenLinks
gaat stijgen in de TweedeKamer verkiezingen. Dat extra vrijzinnige wat wij hebben moeten
we goed laten horen en daarom ben ik kandidaat voor deze functie. Het werven, binden en
activeren van leden is een essentiële taak. Voorbeeld: Ik wilde een vriend werven voor
DWARS, hij twijfelde tussen DWARS en de JS en hij heeft uiteindelijk gekozen voor JS
omdat hij ons te elitair vond. En dat is jammer. Lager opgeleide mensen zijn
ondervertegenwoordigd bij ons en dat is moet veranderen. Ik wil daar wat aan doen.
Momenteel ben ik bestuurslid voor de afdeling Brabant. Ik kan uit ervaring zeggen dat
afdelingen meer ondersteuning willen van het bestuur. Ik wil een afdelingsweekend
organiseren om onze ervaringen uit te wisselen en onze afdelingen nog beter en functioneler
te maken. Ik wil DWARS laten bloeien en groeien.
1e termijn.
Tessa: wat ga je eraan doen om op een structurele manier ondersteuning te bieden aan
afdelingen? Laurens: je wil de vereniging laten groeien en bloeien, hoe ga je dat doen?
Max: wij zijn een grachtengordel partij, hoe ga je MBOers binnenhalen, en waarom lukt het
jou wel en je voorgangers niet?
Skip: wat zijn jouw concrete plannen om MBOers te werven?
Dwayne: hoe ga je mensen die net lid zijn geworden van DWARS actief krijgen binnen onze
organisatie?
Anne: hoe is jou visie over afkomst? We hebben het nu over lager opgeleide mensen die
ontbreken binnen onze organisatie maar DWARS bestaat ook voornamelijk uit blanke, uit
Nederland afkomstige mensen, hoe ga je dit veranderen?
Antwoord:
Fabian: Tessa, elke afdeling is anders en wil andere dingen. Mijn plan is om bij elke afdeling
langs te gaan en hun wensen aan te horen. Ik wil alles openbreken om te kijken wat ik kan
doen. Laurens, Rotterdam had een project met andere PJO’s om langs MBO scholen te gaan,
dat vind ik een heel mooi plan. In Brabant zijn we alleen langs de universiteiten gegaan, ik wil
ook langs de MBO en HBO scholen. Max, Ik weet dat het vaak is geprobeerd maar ik ga mijn
uiterste best doen om mijn doel te verwezenlijken. Dwayne, ik wil mensen persoonlijk

uitnodigen voor congressen en andere activiteiten. We bellen ze nu al als ze net lid zijn
geworden maar ik wil ook mensen bellen die al een tijdje niet meer actief zijn. Anne, op MBO
scholen zitten mensen met een andere afkomst dan op een universiteit en ik denk dat we
daarmee dit probleem ook oppakken.
2e termijn.
Hessel: Hoe zie je de rol van afdelingen bij ledenwerving.
Maran: MBO en HBO opleidingen zijn veel diverser en verdeeld dan universiteiten, er zijn er
veel meer op verschillende plekken, hoe ga je hiermee om in je aanpak deze scholen ook te
benaderen?
Raoul: je had interesse in het plan van Rotterdam, ga je dan mee om te kijken?
Anna: ga jij voor het volgende congres alle leden afbellen om te vragen of ze komen?
Etienne: de promotiecommissie heeft een lijst met alle groene MBO en HBO scholen. Zij
hebben het plan om presentaties te gaan geven over de groene kant van politiek. Wat vind je
daarvan?
Axel: je wil alle afdelingen langs, alle MBO scholen, en alle niet actieve leden bellen? Hoe ga
je dat aanpakken, is dat niet een beetje teveel?
Jolan: HBOers zijn een stuk moeilijker te bereiken en ze hebben gewoon geen interesse in
DWARS, dat heeft het verleden laten zien. MBOers vallen hier gewoon niet op hun plek. Wat
ga je bereiken met al die MBO bezoeken?
Antwoord:
Fabian: Maran, je had het over concrete dingen die ik met MBO scholen wil gaan doen. De
promotiecommissie is met een lespakket bezig die ze op groene scholen gaan presenteren. Ik
wil kijken of dit gaat werken. Mocht het niet werken wil ik opnieuw samen met de
promotiecommissie gaan zitten en bekijken wat we dan gaan doen. Raoul, ik ga gezellig mee
naar Rotterdam. Anna, ik ga niet alle mensen voorafgaande aan het congres persoonlijk
afbellen maar er zijn meerdere manieren om mensen te bereiken. Denk aan social media of de
nieuwsbrief, deze zijn ook effectief. Ik wil deze meer gaan inzetten. Etienne, heel tof dat er
een lijst is, ik wil er zeker wat mee doen. Axel, het is misschien een ambitieus plan, ik wil me
volledig inzetten voor DWARS, ik heb 8 maanden de tijd en het gaat me lukken. Jolan, ja
deze mensen zijn moeilijker te bereiken, dat is zo. Bij het afdelingsweekend gaan we
ervaringen uitwisselen. Hier kunnen we goed inzetten op dit punt. Hessel: wervingstraining
wil ik gaan volgen en laten volgen. Ik denk dat dit veel resultaat zal gaan boeken.
Campagne en Communicatie – Etienne
Etienne: goedemorgen, we hebben een echt DWARS feest gehad gisteren. Veel gebruikelijke
tradities. Met veel te veel mensen op een kamer slapen en eindigen in een Gay bar. Dit jaar
kunnen jullie mij veel op straat verwachten en dat komt niet omdat ik gisteren al mijn geld
aan bier heb uitgegeven. De Tweede Kamer verkiezingen komen eraan. Het is geweldig om
nu de DWARS campagne te mogen doen. Wat ik tof vind van afgelopen jaar was de
Starbucks actie. We hebben met deze actie een manier gevonden om de krachten van het
bestuur en de afdelingen te bundelen. We hadden een groot bereik. Qua communicatie denk ik

dat DWARS nog veel te leren heeft. Mijn functie is wat dat betreft best wel nieuw. Eerder
werden de taken van mijn nieuw ontstane functie nog verdeeld. Ik ga in deze functie alle
social media onderhouden. Ik wil een meer duidelijke lijn. Wat mij soms irriteert is dat de
facebook post niet altijd een duidelijke eenduidige stijl hebben. Ik ga een plan schrijven hoe
ik dit ga aanpakken. Als ik wordt verkozen volgende week al. Ik wil ook het instagram
account weer nieuw leven inblazen. Beeld is belangrijk en het kan veel jongeren bereiken. Ik
hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik en dat de campagne net zo mooi wordt als het
feest gisteren avond.
1e termijn.
Anne: je bent ook penningmeester geweest, er is bijna geen groter contrast tussen de twee
functies. Je kan het vast hoor, maar hoe ga je die overgang maken?
Anna: Wat is belangrijker, facebook likes of 20 real life vriendschappen die zich sluiten
binnen DWARS?
Dwayne: twee vragen, de facebookgroep is om discussies te stimuleren, dit soort posts zie ik
echter nauwelijks. Je hebt het twitter account beheert afgelopen jaar, kan je hier een reflectie
over geven? Gjalt: Fijn dat er een bestuurslid is voor deze post. Hoe ga je zorgen dat de
commissies met elkaar samen gaan werken zonder dat ze in elkaars vaarwater zitten?
Sybren: hoe kijk je aan tegen de nieuwe sociale media? Als penningmeester kwam jouw
schaaktalent goed van pas, kan dat ook bij deze functie?
Antwoord:
Etienne: Anne, het is een groot contrast en misschien is dit een tegenstrijdigheid in mij. Ik ben
een eigenlijk een bèta maar mijn huidige opleiding is heel anders. Het is dus niet iets wat
tijdens dit jaar is gekomen. Ik vind dit heel leuk. In het huidige jaar wilde Femke twitter niet
doen en toen heb ik het op mij genomen. Mijn studie is hier ook op van toepassing. Anna, real
life vriendschappen zijn meer waard dan een facebooklike. Ja ik wil meer bereik op social
media, maar ik zet hier geen doelen voor. Ik vind het belangrijker dat er concrete
vriendschappen zijn en dat er binnen DWARS leuke contacten ontstaan. Dwayne, we
proberen dit maar we denken hierover na. Ik begrijp je zorgen. Reflectie over twitter; ik wilde
dat er meer en een beter beeld moet komen van DWARSers. Ik wil kwalitatief goede foto’s.
Ik vind dat ik het goed doe op twitter, er mag alleen meer activiteit zijn op twitter. Afgelopen
tijd deed ik dit ook naast mijn penningmeester taken, nu kan ik er fulltime over nadenken.
Dus verwacht ik dat het beter gaat dit jaar. Gjalt, ik wil samen zitten met de commissies want
jullie kunnen soms in elkaars vaarwater zitten. De vragen over schaaktalenten sla ik even
over. Instagram wil ik actiever gaan benutten. Tinder voor kinderen vind ik geen goed idee.
Snapchat ben ik zelf niet dol op maar als meerdere mensen dit wel willen kunnen we hierover
denken.
2e termijn.
Hessel: je was afdelingsbuddie voor afdeling Leiden-haaglanden. Wil je dat dit jaar weer?
Anouk: Ik heb veel gehoord over communicatie, maar campagne is ook een belangrijk deel.
Heb je daar al een plan voor? Heb je ideeën over hoe je die plannen gaat ontwikkelen?

Tim: ik heb een vraag over je opmerking over snapchat, je vind dit niet fijn. Waar ligt jou
prioriteit, bij jezelf of bij de vereniging?
Bas: Tinder, dit blijkt voor DWARS een goed medium, misschien kan je nieuwe leden
werven via Tinder?
Antwoord:
Etienne: ik heb wel persoonlijk “happen”, geen tinder, maar nog geen leden geworven, denk
ik…. Misschien wel nieuwe leden gemaakt, maar dit mag je bij Noortje navragen. Tim,
snapchat is een medium waar ik niet zoveel mee heb. Het is een afweging die we moeten
maken. Ik denk dat er geen tijd is om meerdere nieuwe kanalen op te zetten ook omdat we al
instagram willen opzetten. We kunnen het wel incidenteel gebruiken. Mijn sterkte ligt daar
niet maar daar ga ik me in verdiepen. Hessel, ik wil wel jullie afdelingsbuddie zijn. Fabian is
een nieuw contactpersoon voor de afdelingen. Ik kom sowieso nog langs. We weten nog niet
hoe we dit in het nieuwe bestuur vorm willen geven dus ik wil nog niks toezetten tot we hier
meer duidelijkheid over hebben. Anouk, de concrete ideeën over campagne zijn tot dus ver
dat ik in dienst van GL een campagne wil organiseren met specifieke acties voor DWARS. Ik
wil niet al te serieuze onderwerpen maar wel onderwerpen die bij DWARS horen.
Inhoudelijke onderwerpen maar die dan wel op een leuke manier vorm gegeven zijn.
Scholing en Activiteiten - Tessel
Tessel: ik ben Wijne, en ik wil je vertellen waarom ik deze functie wil. Ik neem aan dat jullie
mijn stukje in de dagkrant hebben gelezen, dat was toch veel langer dan de rest. Ik werd vier
jaar geleden lid van DWARS en ik heb al veel gedaan binnen DWARS. Ik was lid van veel
verenigingen maar DWARS is echt de leukste. Ik zie mensen in de zaal met dezelfde idealen
als ik. Ik heb er zoveel moois uitgehaald de laatste jaren. Wat wil ik bereiken? Ik had een
geweldige voorganger, het is lastig want de lat ligt dus hoog. Ik wil alles wat is ingezet het
afgelopen jaar afmaken. De DWARS academie wil ik mooi afmaken. Het is een goed plan en
iets wat op lange termijn goed gaan lopen. Ik wil dat als een huis neerzetten. Traject versie 18
gaat we ook opzetten. We willen mensen opleiden die gemeenteraadslid willen worden in
2018.
1e termijn:
Harm: de mentaliteit is geweldig, jouw voorganger wil zich richten op MBOers. Wat is jou
antwoord hierop?
Anne, Wat zijn de activiteiten die je gaat opzetten?
Fiep: wat kan jij beter dan ik?
Tanika: afgelopen jaar is er best wel iets gebeurd qua groene activiteiten, welke activiteiten
wil je intern organiseren?
Dwayne: het traject 2018 is gericht naar de verkiezingen toe, mensen die daadwerkelijk in de
gemeente komen, hoe ga je deze mensen verder begeleiden als ze eenmaal in de gemeente
zitten?
Max: je bent de enige kandidaat zonder kritiek van de KaCie. Dan budget toebedeling,
gisteren is er 2000 euro toegevoegd aan de scholing. Hoe ga je iedere cent gebruiken?

Antwoord:
Tessel: Anne, inhoudelijke activiteiten wil ik combineren met gezellige activiteiten. Goede
sprekers en dit dan op tijd gepromoot. Deze band mag sterker. Fiep, het is moeilijk om te
zeggen wat ik beter ga doen. Tanika, ik wil erop letten dat we groene activiteiten organiseren.
We hebben geen politiek secretaris groen, dus dit is lastig. Maar er zullen zeker nog
activiteiten zijn. jij mag hierin ook initiatief nemen. Dwayne, je hebt het over een traject voor
mensen die daadwerkelijk in de gemeenteraad zitten. Dat lijkt mij een geweldig plan. Zo’n
traject is duur.
2e termijn:
Harm: ik heb een vraag over de VO mentaliteit. Is het leve de republiek of leve de koning?
Antwoord:
Tessel: leve de koning!
Penningmeester - Emile
Ik ben de derde Brabander. Het is een geweldige locatie hier. Ik ga mij kandidaat stellen voor
het penningmeesterschap. Ik studeer iets met robots; het automatiseren van dingen en dit wil
ik doorvoeren bij DWARS. Congresaanmeldingen via ideal vind ik al een mooie
ontwikkeling. We gaan het pand opknappen met een likje verf. De ICT kan ik tevens
ondersteunen. Het is iets anders dan wat ik normaal doe maar ik heb er heel veel zin in.
1e termijn:
Sybren: je komt bij een inhoudelijke commissie weg, hoe ga je dit tot uiting brengen in een apolitiek post. Plus wat is 14 keer 17?
Jasmijn: je wil schilderen in de bestuurskamer, hoe ga je dat automatiseren?
Antwoord:
Emile: Sybren, als je maar 1 politiek secretaris hebt kan je altijd wel je steentje bijdragen dus
inhoudelijk kan ik vast nog wel mijn ei kwijt. Jasmijn, dat is erg moeilijk.
2e termijn.
Gjalt: in het kader van menselijk werk, ga je nog steeds declaraties in doc verwerken?
Inge: het is een ingewikkelde functie, hoe doe je dat zonder ervaring?
Laurens N.: als oud penningmeester kan ik zeggen dat dit de mooiste functie kan zijn. Geld
moet op een goede manier worden uitgegeven, hoe ga je de begroting volledig uitgeven en
waaraan?
Femke: penningmeester is ook verantwoordelijk voor het pand. Kunnen wij in de toekomst de
voordeur openen vanuit onze dwars kamer? Wat voor plannen heb jij verder voor het pand?
Etienne: kan jij toevallig opruimrobots bouwen, als je dit niet kan, welke oplossing heb jij dan
voor het opruimprobleem?

Antwoord:
Emile: Declaraties in een doc is ouderwets dus dat gaan we aanpassen. Goed communiceren is
heel handig, ook over geld. Je kan best aangeven dat er meer geld uitgegeven moet worden.
Het openen van de deur. Ik ga dit niet in mijn eentje doen. Ik ga erover nadenken. Het
“thuismaken” van het pand, ik ben geen binnenhuisarchitect. Opruimrobots zijn ook lastig.
Maar ik kan goed opruimen.
Secretaris - Mark
Goedemorgen, ik wil graag secretaris worden. Ik kom uit Amsterdam. Ik ben secretaris
geweest van Amsterdam. Het lijkt me goed om mensen de faciliteren binnen het bestuur van
Amsterdam. Ik wil ingaan op het advies van de KaCie. Zij gaven aan dat ik de vereniging snel
beter moet leren kennen. Dat gaan vanzelf als ik wordt verkozen. Ook moet ik de staturen en
reglementen beter leren kennen. Ik ga hiermee aan de slag ik doe mijn uiterste best. Het wordt
moeilijk om Arie op te volgen maar ik doe mijn best. Het lijkt mij erg leuk om een
bestuursjaar bij DWARS te doen.
1e termijn:
Sjors: zoals je in OD hebt gelezen heeft Arie veel kritiek gehad, hoe ga je dit voorkomen?
Tessel: ga je mee naar koolsingel in mei?
Harm: wij hadden secretarie, wat ben jij?
Frank: ik schets een casus: een jongen staat trillend voor deur om 12u, huilend en trillend.
Wat doe je dan?
Antwoord:
Mark: Tessel, ga ik ga mee, Sjors, kritiek is lastig om te voorkomen en ik weet ook niet wat
Arie fout deed, ik ga dit met Arie overleggen om dit te voorkomen. Harm, ik heb geen idee,
graag jou invloed. Frank, wat zou ik doen, ik laat hem binnen en geef hem een kopje twee.
2e termijn:
Jeroen: Heb je hier verder ervaring mee? Mark: nee.
Voorzitter
Sjoerd heeft aangegeven zich op het laatste moment kandidaat te willen stellen. De KaCie
weet hiet niks van. Hij wil graag voorzitter worden.
Punt van orde:
Max: ik wil graag weten wie wat waar en hoe voordat een oordeel vel.
Anna: ik ken hem niet.

Sjoerd gaat zich even voorstellen.
Tim van de KaCie wil benadrukken dat alle andere kandidaten de procedure hebben
doorlopen. Dit is een zeer zorgvuldige procedure waar een deskundig advies uit voortvloeit,
dit hebben we niet bij Sjoerd kunnen doen.
Sjoerd: ik wil mij even voorstellen als persoon. De keuze voor voorzitter is aan het congres,
niet aan de KaCie. Ik had het voorzitterschap vaak in mijn achterhoofd maar ik heb het nooit
doorgezet. Maar als je op zo’n congres staat denk je toch, wat zou ik graag voorzitter willen
zijn.
Punt van orde:
Max: ik wil hier over discussiëren.
Discussie van het congres:
Max: ik vind het heel goed dat er veel kandidaten zijn voor zoveel functies. Voor zo’n zware
post vind ik het een slecht idee om nu je kandidaat te stellen. De KaCie doet een goed
onderzoek en dat hebben we nu niet.
Tim: ik sluit me aan bij Max. De KaCie voert een zorgvuldige procedure. Het is te kort dag
om je nu kandidaat te stellen.
Jolan: Ik sprak Sjoerd hierover. Het is heel belangrijk dat we keuze hebben tussen de
kandidaten. Ik moedig dus aan om de discussie uit te lokken tussen de twee kandidaten.
Dagvoorzitster Mariska: We gaan nu met onze stemkaartjes stemmen of we Sjoerd toelaten
tot de procedure. We hebben de stemtelcommissie nodig. 42 voor, 26 tegen. Sjoerd is
toegelaten tot de procedure. We kunnen straks over hem stemmen. Nu gaan de kandidaten
zich voorstellen.
Voorzitter - Noortje
Noortje: Allereerst: het is jammer dat Arie wegloopt omdat hij het niet eens is met deze
procedure. Dank Sjoerd voor de opkikker voor mijn hart enzo. Ik heb toch altijd weer iets
bijzonders. Het was vanmorgen weer veel te vroeg. We liepen in een stoet naar een gebouw
om over onze idealen te gaan praten. Dit is echt iets voor mij. Ik wil ook heel graag voorzitter
worden, net als Sjoerd omdat ik DWARS een hele leuke vereniging vind. Het wordt een
belangrijk jaar voor DWARS. De Tweede Kamer verkiezingen komen eraan. GroenLinks
heeft een nieuw programma en tevens hebben wij een eigen nieuw programma. Ik wil een
verkiezingsbelofte doen voor als ik voorzitter wordt. Het afschaffen van het eigen risico moet
uit het programma van GL. Na het congres gaan we door naar campagnetijd. We hebben al
een aantal leuke plannen met de commissie. Ik heb zin in onze campagne. Wat gaat er
gebeuren met GL? Worden zij de grootste op links? Gaan zij regeren? Als dat zo is willen wij
meeregeren en overal bovenop zitten. Ik wil dit jaar kijken naar de samenwerking met GL.
Naast dat ik nu veel over GL spreek heb ik ook veel zin in DWARS. DWARS kan intern wat
versterking gebruiken. Ik wil dat we samenwerken en het overzicht houden over wat mijn
bestuursgenoten aan het doen zijn. Over het KaCie advies: de kritiek was dat ik een stevige

leidende rol mag innemen. Ik heb geoefend op mijn huidige bestuursgenoten en dat vonden zij
niet leuk.
Voorzitter - Sjoerd
Sjoerd: we leven in een spannende tijd. We hebben straks verkiezingen en er spelen hele
belangrijke maatschappelijke problemen. Er is een meer gepolariseerd politiek landschap dan
ooit. De schulden worden steeds groter. Hoe kunnen wij Europa vernieuwen. Het groene en
sociale programma van DWARS is een verademing. DWARS moet een kritische medestander
zijn van GL. Een zelfstandige achterban. Wij willen punten aandragen waar GL misschien
nog niet aan gedacht hebt. Als mensen vragen waarom ik bij DWARS zit en vragen wat
DWARS is zeg ik. Wij zijn een stelletjes groene vrijzinnige weirdo’s die midden in de nacht
nog over politiek onderwerpen willen praten en dat gun ik echt iedereen. Als voorzitter wil ik
mij focussen op economie. Ik denk dat dit een ondergeschoven kindje is bij DWARS. Ik wil
mij hier meer op richten. Ik ben benieuwd naar de vragen van de mensen.
Noorjte en Sjoerd komen beide naar voren voor de 1e termijn.
1e termijn:
Harm: continuïteit is heel belangrijk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat DWARS er over een
tijd ook nog is. Sjoerd, waarom zo’n impulsieve daad?
Lieke: Sjoerd, leuk dat we kunnen kiezen, maar je hebt geen procedure gehad. Vertel iets over
je sterke kanten en slechte kanten.
Axel: Noortje, politieke beloftes en de teleurstelling. Hoe ga je voorkomen dat wij als leden
niet teleurgesteld raken?
Anne: Lyle was voorzitter en heeft veel met media gedaan. Hoe gaan jullie die lijn
voortzetten? Raoul: hoe gaan jullie ervoor zorgen dat DWARS boven de andere PJO’s
uitspringt?
Dwayne: voor beide: op welke terreinen mogen we iets meer DWARS zijn? Sjoerd, je stelt je
kandidaat, het is al vaker door je hoofd geschoten, waarom heb je je niet eerder kandidaat
gesteld? Jelle: ik hoor Noortje zeggen dat ze tegen het afschaffen van het eigen risico is,
waarom ben jij daartegen? Sjoerd, hoe denk jij erover?
Dagvoorzitter: DWARS is voor het afschaffen van het eigen risico, dus de voorzitter
automatisch ook. Jelle trekt zijn vraag in.
Jelle: Andere vraag, hebben jullie de ervaring om je binnen DWARS kandidaat te stellen?
Max: Noortje heeft al een bestuursjaar gedaan dus ervaring. Je kan ook ervaring opdoen door
je in te zetten voor deze vereniging. Noortje stond aan de basis van ons nieuwe politieke
programma. Noortje is mijn ideale kandidaat.
Tim: Zou het niet mooi zijn om ook twee procedures te hebben (gehad)?
Laura: Sjoerd, neem jij de rol van de KaCie serieus? De KaCie kijkt of kandidaten een
serieuze keuze maken. Heb jij hier morgen ook nog zin in?
Sybren: heb je ervaring als bestuurder en heb je ervaring met dingen die fout dingen?
Sjors: Noortje, het is jou mindere punt om streng te zijn en boos te worden. Hoe heeft Lyle dit

gedaan de afgelopen jaar en hoe ga jij dit aanpakken?
Hessel: hoe ga je politiek combineren met de functie van de politiek secretaris?
Michael: in hoeverre vinden jullie dat je moet sturen als voorzitter? Hoe houdt je het gezellig?
Tanika: Is er een reden of een kwaliteit waarom de tegenstander een geschikte kandidaat zou
zijn? Sjrai: Sjoerd, wil je iets meer over je achtergrond vertellen?
Frank: Noortje, het bestuur gaat over eventuele verkiezingsbeloftes die jij doet, niet jijzelf.
Iris: meer DWARsers kunnen betrokken worden hoe doe jij dat?
Dagvoorzitster: beide kandidaten krijgen 4 minuten per persoon om te antwoorden op de
vragen.
Antwoord:
Sjoerd: Homosexuele voorzitters, dat is een continuïteit, daar kan ik voor zorgen. Interruptie
van Noortje: iedereen is Bi, ook jullie aanstaande voorzitter. Sjoerd: ja ik neem de KaCie
serieus. Maar de deadline was voorbij toen ik wel wilde. De KaCie is niet de enige manier om
te zien of een kandidaat geschikt is, het congres kan dit ook. Ik heb weinig ervaring in de
media. Ik kan wel spreken in het openbaar en ik kan ook goed standpunten overbrengen. Daar
zie ik geen problemen. Ik heb weinig ervaring. Ik was penningmeester bij DWARS en heb
samen met Lyle mogen werken. Ik heb wel van dichtbij kunnen kijken hoe de dingen in het
bestuur eraan toegaan. Mijn sterke punt is zichtbaarheid. Mijn streven is dat de vereniging
intern goed staat en dat we elkaar allemaal leuk vinden. Mensen moeten vrij zijn om te zeggen
wat ze wel en niet leuk vinden. Ook moeten we sterk naar buiten staan. Naar GL en daar ook
goed mee samenwerken. Noortje is geschikt omdat zij uit de programmacommissie komt en
dus veel over ons programma weet. Zij heeft veel inhoud en was verantwoordelijk voor de
vorige campagnes. Zij heeft zeker veel ervaring en kennis. Ik ben politicologie student en al
twee jaar lid van DWARS. Ik heb in het verleden het bestuur van mijn studentenvereniging
uitgekozen. Ik hoop dat jullie een goed beeld hebben van mij.
Noortje: verkiezingsbelofte. Frank heeft gelijk, ik beslis niet alleen over wat ik ga zeggen. Dit
is een van onze meest controversiële punten in ons programma ten opzichte van het
programma van Gl. Ik heb gisteren tegen Axel gezegd dat hij weer dagvoorzitter moet
worden. Het doorzetten van de lijn van Lyle. Ik vind het goed hoe Lyle heeft gewerkt met
media de afgelopen jaren. Ik ben zelf ook zichtbaar geweest in de media en ik vind het ook
heel erg leuk. Ik heb mijn eigen stijl en tevens wat dingen van Lyle afgekeken. DWARS tegen
GL; ik wil GL aanpakken op het feit dat ze Jesse zo centraal stellen. Hij doet het goed maar
Jesse is niet de enige met talent binnen de politieke partij. Het is wel erg popiejopie. Ik wil dit
aankaarten binnen GL. DWARS springt er bovenuit, dat is logisch. Ik ben gezicht van de
vereniging en zal de media blijven opzoeken. Mijn ervaring binnen DWARS: ik heb al
bestuurservaring. Qua boosheid. Lyle is niet zo vaak heel boos geweest. Ik denk dat ik voor
mijn persoonlijke ontwikkeling soms wat bozer kan zijn. Sjoerd, je bent een lul! Nee, hij is
een hele open en sociale jongen. Hij is een betrouwbare en sociale persoon. Dus dat is positief
aan hem. Inhoud: Mijn samenwerking met Bas kan mooi zijn. Hij is er voor de sociale
onderwerpen, ik heb een hart voor groen. Ik vind het belangrijk dat DWARS heel erg
zichtbaar blijft.

2e termijn:
Femke: jij houdt van actie voeren. Dit vinden niet alle DWARSers leuk. Hoe ga jij zorgen dat
jouw actievoerende manier van werken draagvlak krijgt binnen de vereniging?
Iris: ik wil graag antwoord op Frank zijn vraag?
Lieke: wat is het verbeterpunt van jou Sjoerd, waar kan jij beter in worden?
Jelle: Sjoerd, denk je niet dat jou kandidaatstelling problemen oplevert met het bestuur? Jou
politieke mentor was Lyle, wordt jij zo’n zelfde voorzitter?
Laura: hoe kunnen we erop vertrouwen dat je je niet impulsief terugtrekt?
Antwoord:
Noortje: er zijn genoeg mensen om mee actie te voeren. Er zijn ook mensen die dit niet leuk
vinden. Ik wil dat DWARS een plek is voor iedereen. We gaan niet alleen actie voeren.
FYEG, ik vertrouw dat de opvolger van Frank er heel enthousiast voor is en dat Iris en ik hier
goede afspraken over kunnen maken. Hoe houdt je het leuk binnen het bestuur. Ik ben zelf
heel erg voor het persoonlijke bestuur. Je bent als groep bezig, maar de individu is ook
belangrijk.
Sjoerd: Welke terreinen mogen de DWARSers dwarser zijn. Ik vind dat groen heel belangrijk
is. Maar dit zien we samen met economie. Economie en groen gaan we samen zien en we
gaan hier actie voor voeren. Lyle heeft een goede voorsprong gemaakt met media. Ik
vertrouw erop dat ik dit ook zou kunnen. FYEG. Ik weet hier wat minder van. We moeten op
EU niveau gaan samenwerken. De rol van Iris is heel belangrijk in het stimuleren van de
samenwerking FYEG. Mijn zwakke punten: ik kan overenthousiast zijn en daarmee mensen
overrulen. Ik probeer dit in te tomen. Ik probeer rust te nemen. Ik vind het ook lastig om
overzicht te houden. Hier werk ik aan en wil ik ook nog verder aan werken. En nee, ik ben
morgen niet zomaar weg. Ik wil me absoluut voor 100% inzetten. Tevens ben ik geen 2e Lyle.
Dit was het qua vragen. We hebben geen debatje wegens het tijdgebrek.
De stembriefjes worden uitgereikt.
Er zijn stembriefjes niet compleet. Die worden ingenomen door de stemtelcommissie.
De briefjes zijn weer ingeleverd.
Benoeming kandidatencommissie en zoekcommissie
We gaan door met de benoeming van de KaCie en de ZoekCie. We benoemen deze mensen
per acclamatie.
We stellen de opdracht vast van de ZoekCie vast.
Dagvoorzitster: Zijn er vragen over de opdracht van de ZoekCie?
Laurens N: Diversiteit is heel belangrijk, dit komt niet terug in het zoekprofiel, waarom niet?

Antwoord:
Arie: het is zo vanzelfsprekend voor ons. Diversiteit is heel erg belangrijk. We zijn het dit jaar
opnieuw van plan. We kunnen wel een regel toevoegen.
Laurens wil dit niet amenderen. We nemen de opdracht per acclamatie aan.
Er beginnen twee workshops na de pauze. Deze worden toegelicht door Fiep en Sjors.
Fiep: Max gaat een van de workshops geven. Het gaat meer over de inhoud van de
gemeentepolitiek. Sybren geeft de campagne workshop. We willen hierbij input van jullie.
We lichten dan allemaal kort even toe waarom we gaan stemmen op GroenLinks.
Emma: is de vrijwilligers coördinator van het team. Ik zoek de vrijwilligers bijeen voor de
campagne. Wil je vrijwilliger worden dan kan je even naar mij toekomen. Geef je op als
vrijwilliger.

-------------------------------------------PAUZE---------------------------------------------------------------------FYEG
Zij introduceren hun vereniging.
Uitslagen verkiezingen
Dagvoorzitster Mariska vraag iemand van de stemtelcommissie naar voren voor de uitslag.
Anouk: het was een hoop getel maar we zijn blij dat mensen zo veel gestemd hebben.
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Het nieuwe bestuur is gekozen.
Noortje: bedankt voor jullie steun.
We krijgen 7 minuten om het bestuur de feliciteren.
Verkiezing vice-voorzitter
We gaan de vice-voorzitter verkiezen. Er zijn twee kandidaten. Etienne en Bas.
Etienne: Lieve DWARS leden, Nederland is het mooiste land van de wereld. We zijn gezond,
we worden oud en iedereen mag zichzelf zijn. Er zijn ook ontwikkelingen waar we ons zorgen
om kunnen maken. Onderwijs. En hoe we onze medemensen behandelen. Wij hebben altijd
veel immigratie aangetrokken. Deze mensen waren altijd meer dan welkom. Nu mogen
vluchtelingen geen onderwijs volgen en ze mogen niet werken. Dit is asociaal en dom. Dit is
voor niemand goed. Het grootste probleem is klimaatverandering. Wij zijn de laatste mensen
die er wat aan kunnen doen. We moeten denken over een duurzame economie en
verduurzaming. Het kabinet schuift de problemen voor zich uit. Wij willen dit niet. Wij kijken
naar de toekomst. Samen met jullie wil ik naar een duurzame toekomst kijken. Dan wordt
Nederland echt het mooiste land van de wereld.
Bas: Bedankt voor de verkiezing van net. Er komt een spannende tijd aan. Het congres was
ook spannend maar ook de Tweede Kamer verkiezingen zijn spannend. Voor DWARS vind ik
de zetels van GL in de tweedekamer belangrijk. Maar ik vind het ook belangrijk dat wij bij
DWARS onze visie kan uitdragen. Er is één vicevoorzitter. Op het organisatorische vlak heb
ik ervaring. Ik heb dit congres mede georganiseerd. Ook heb ik ervaring in een bestuur. Ik
was voorzitter in Brabant. Je wil je voorzitter zo goed mogelijk voorbereiden op media
optredens tijdens je functie.
1e termijn
Seth: ik heb twee vragen. Etienne, dank voor je speech, hoe zie jij je rol in de media? Waar
kan je jezelf nog verbeteren?
Laurens: ik ben nieuwsgierig, jullie praten alleen over jezelf. Kan je de beste eigenschappen
van je tegenkandidaat beschrijven?
Anna: tolerantie in de 17e eeuw, dat is niet waar. Waarin denk je dat je Noortje het beste aan
kan vullen?

Stefan: wat is de reden waarom we jou moeten kiezen Etienne?
Dwayne: voor beide: wat is jullie beste karaktereigenschap in deze functie?
Frank: voor beide: de vicevoorzitters functie gaat veranderen. Er is geen duidelijke definitie.
Hoe zien jullie die invulling precies? Organisatorisch of juist meer extern?
Antwoord:
Etienne: Seth, ik kan heel goed mijzelf voorbereiden en een mooie tekst schrijven. Wel kan ik
soms een meer comfortabele houding aannemen. Anna, ik had het over de 16e eeuw, verder
klopt het wat je zegt. In de huidige tijdgeest willen we dat echt niet. Ik kan Noortje goed
aanvullen. Ik ben een secure werker en ik zit goed op de details. Noortje kan soms te snel
gaan in haar enthousiasme. Daar ben ik een goede tegenhanger van. Ik wil veel
verantwoordelijkheid nemen. Ik kan problemen oplossen. Ik ben beter dan Bas omdat ik veel
meer ervaring heb en omdat ik al een jaar in het DWARS bestuur zit. Bas is heel betrouwbaar
en je kan echt op hem bouwen.
Bas: Het sterkste punt van Etienne, hij zit al een tijdje in het bestuur, hij heeft de bestuurlijke
processen al wat eerder in de gaten. Noortje kan ik het beste aanvullen. Zij is heel enthousiast.
Ik ben een tegengewicht. Ik ben heel weloverwogen en kalm. Ik kan de balans erin brengen.
Dwayne, mijn beste karakter eigenschap is mijn generalistische karakter. Ik kan over veel
dingen meepraten en goed overzicht houden. Frank, ik denk dat er veel mensen binnen het
bestuur hebben die intern al veel dingen bewezen hebben. In het KaCie advies staat dat ik
extern het verschil kan maken. Dus ik wil me meer daarop richten. Ik heb daarin toegevoegde
waarde.
2e termijn.
Tanika: Bas, jij bent nu politiek secretaris, is dat een samenvoeging van alle voorgaande
politiek secretarissen. Is het niet te druk om ook nog vice-voorzitter te zijn?
Anna: Mocht Noortje ziek zijn, hoeveel media-ervaring hebben jullie dan?
Luuk: Bas, we hadden het deze middag al over het feit dat we niet het paardje van GL willen
zijn, waarom willen we dan jou als Jesse jr?
Antwoord:
Bas: ja, mijn familie ziet mij volgend jaar wel weer. Ik kan best doorbikkelen. Ik ben niet
anders gewend. Ik heb er vertrouwen in. Het wordt even kijken hoe het gaat met de studie
maar ik moet het zelf ook een beetje gaan ontdekken hoe de dingen op zijn plek gaan vallen.
Ik heb zeker media-ervaring. Ik heb voor DWARS Brabant al eens voor lokale omroepen
mogen spreken. Tevens heb ik met bladen gesproken. Ik heb weleens interviews gedaan. De
ervaringen waren positief. Ik deel veel met Jesse, maar ik ben hem niet.
Etienne: Anna, mijn media ervaring beperkt zich tot het schaken. Hier heb ik interviews voor
geschreven. Ik ben ook bij de DWARS rokjes actie geïnterviewd en ik heb meegeholpen met
het schrijven van opiniestukken. Tevens sluit mijn studie aan bij de media. Ik weet hoe ik een
goed stuk kan schrijven. Dit is wat voor mij de meest duidelijke rol is voor de vicevoorzitter.

Noortje ondersteunen in haar media optredens. De vicevoorztitter moet eigenlijk altijd standby staan. Je moet een goede teamleider zijn als Noortje er even niet is.
Dat was het, applaus voor beide kandidaten. Etienne erkent de uitslag (als hij wint).
De stemtelcommissie komt naar voren, de stemmen worden uitgedeeld, er wordt gestemd en
de stemmen worden weer opgehaald.
Visiestuk familierecht
We gaan door met het visiestuk familierecht. Dat is ingediend door de commissie rechtstaat
en justitie.
Lieke: we vragen nog even aandacht voor het visiestuk wat jullie uiteraard hebben
doorgenomen. We proberen kort en bondig het nog even uit te leggen. Het eerste stuk is
vriendschap. Iedereen heeft goede vrienden. Als iemand trouwt of overlijd heb je geen recht
op een vrije dag. Je bent dan afhankelijk van je werkgever. Wij vinden dit niet van deze tijd.
Wij willen dat het wettelijk mogelijk maken van vriendschap belangrijk. Dan krijg je wel een
vrije dag. Je kan maximaal met drie personen zon vriendschap aangaan.
Het huwelijk. Momenteel is het zo dat als je trouwt niet automatisch gemeenschap van
goederen hebt. Wij vinden dat alle vormen van trouwen gratis moet kunnen. Wij willen drie
vormen van trouwen gratis maken. Bij hetero stellen krijgt het kind automatisch de naam van
de vader. Wij willen niet dat dit automatisch gebeurd.
Grenzeloos verliefd. Soms komt je partner niet uit Nederland. Je moet dan het wettelijke
minimumloon verdienen wil je je partner naar Nederland kunnen brengen. Als je
arbeidsongeschikt bent kan dit niet. Je kan dan dus niet een partner uit het buitenland krijgen.
De buitenlander is verplicht om in te burgeren vanuit het land van herkomst. Niet alle landen
hebben een consulaat waar je een inburgering kan afleggen en soms is dit ook niet te
bekostigen. Wij willen dit afschaffen. Liefde kent geen grenzen en er zijn genoeg andere
beperkingen om misbruik te voorkomen. Het moet mogelijk zijn liefde te kennen die niet van
hier is.
Polyamirie, je bent verliefd op meerdere mensen, je kan nu niet trouwen met meerder mensen.
Wij zien risico’s voor misbruik. We willen voorstellen het zo te houden.
Gezinnen, mensen komen soms uit een minder traditioneel gezin. Er zijn steeds meer
verschillende samenstellingen. Met meerdere partners of nieuwe partners. Stel de nieuwe
vriend van jouw vader is al betrokken bij jou opvoeding vanaf een vroeg stadium. Jij bent als
een kind voor deze persoon. Wij willen dat dit soort dingen worden vastgelegd in een
ouderschapscontract. Hier stel je de rechten en plichten vast van zo’n bonusouder. Ook is het
zo dat wettelijk zo dat de moeder de barende vrouw. Tegenwoordig is het niet meer zo dat het
DNA ook van deze vrouw komt als iemand draagmoeder is. Biologische ouders moeten door
een adoptieprocedure heen. Dit kost veel en duurt een jaar. Ook bij homo stellen moet dit zo.
Wij willen de moeder definiëren als de vrouw van wie het DNA afkomstig is. Het is een
gevoelige afweging. Omdat de draagmoeder soms het kind wil houden. Wij zien de rol van

het ouderschapscontract hier terug. Bij homo stellen moet de man van de vader altijd door de
adoptieprocedure heen. Bij lesbische stellen is dit anders. Zij kan ervoor kiezen dat haar
partner juridisch ouder wordt. Bij vrouwen is het dus altijd anders dan voor mannen. Voor dit
soort situaties vinden wij het belangrijk dat er een ouderschapscontract is. Dit wordt
aangehouden bij de geboorte.
Dit zijn de kernproblemen en de oplossingen. Dit zijn dingen die je hele leven een rol spelen.
We willen alle belangen vertegenwoordigen en vooral ook het kind beschermen.
Fiep vanuit het bestuur: Wij willen het visiestuk steunen. Het is een vrijzinnig en past goed bij
DWARS. Steun het vooral.
Dagvoorzitster Mariska: we willen per kopje dit visiestuk behandelen:
Vriendschap
1e termijn
Sjoerd: het is dus niet zo dat de erf-belasting anders wordt?
Iris: jullie hebben staan dat de vriendschap na 5 jaar hernieuwd moet worden?
Laurens: hoe hebben jullie de tijdsbepalingen bepaald.
Anna: is dit schadelijk voor privacy?
Femke: als je die verplichting om te getuigen hieraan koppelt, kan hier geen misbruik van
gemaakt worden?
Antwoord:
De erf-belasting willen wij verlagen voor mensen met wie je vrienden bent. We vinden het
gek dat er zulke grote verschillen zijn tussen de mensen die je niet kiest en mensen die je wel
kiest. Familie banden kan je niet kiezen. Bij partners ligt dat toch anders. Soms verlies je
contact met iemand. Daarom vinden we het logisch dat een vriendschap om de 5 jaar
hernieuwd moet worden. We hebben er criteria aan gekoppeld. Dit is om misbruik te
voorkomen. Als iemand onder curatele staat moet het via de kantonrechter. Het is natuurlijk
wel gevoelig voor misbruik. We willen alle betrokken partijen beschermen. Qua privacy, als
we gaan trouwen hebben we hier ook niet echt een probleem mee. Wat betreft misbruik op het
moment van getuigen, dit kan voorkomen maar dan is er nodig dat er onderzoek komt of een
vriendschap echt is of niet. Je kan best zien wanneer iets vreemd in elkaar zit of niet.
Huwelijk:
1e termijn.
Sybren: hoe gaat dat om de toekomst met achternamen voor kinderen? Je wil dat de man en
de vrouw allebei kunnen kiezen. Ik vind het best een prima systeem.
Antwoord:
De keuze is vervelend maar het lijkt me niet een argument om mensen niet met elkaar in
discussie te laten gaan.

Grenzeloos verliefd.
1e termijn.
Seth: In jullie visiestuk staat dat jullie willen veranderen dat een partner uit een ander land
van herkomst hier de inburgering doet. In ons (vluchtelingen) visiestuk staat dat we willen dat
vluchtelingen ergens anders hun inburgering doet. Dit gaat dus tegen elkaar in.
Antwoord.
We vinden het logisch om iemand te laten inburgeren. Als het in het land van herkomst niet
kan mag het ook in Nederland. Het is dus geen vereiste om het in het land van herkomst te
moeten doen.
Polyamorie: Lieke: er is een amendement hierop. Wij kwamen er als commissie niet uit. We
hebben geen positie ingenomen. We willen graag dat jullie erover uitspreken en we willen
jullie mening hierover horen. Dit was de toelichting van de commissie.
Fiep vanuit het bestuur: We willen dit ontraden. In Nederland komen dit niet vaak voor. In
Nederland zijn er weinig mensen die een geregistreerd partnerschap hebben met meerdere
mensen. We denken dat het wel ontvankelijk is voor misbruik.
Stemming over het amendement: Het amendement is verworpen.
1e termijn:
Anne: Naast wat Fiep heeft gezegd wil ik zeggen dat ik geen rechtvaardiging zie van twee
extra parners. Twee is geen gerechtvaardigd en misschien wel een willekeurig aantal.
Anna: In Nederland is dit anders dan in andere landen.
Michael: belastingtechnisch brengt dit allerlei problemen met zich mee. Maak hier dan
meteen een uitwerking van.
Gezinnen:
1e termijn.
Anne: Ik vind het mooi klinken maar ik vraag me af of je dan ook bij twee dagen bij een gezin
al kan vastleggen wat jou rechten over een aantal jaar zijn. Hebben jullie dit probleem al
gezien en wat is jullie oplossing?
Antwoord:
Als er kinderen in het spel zijn moeten er zorgvuldig afwegingen gemaakt worden. Wat kan
het voor zo’n kind betekenen. Ik vind persoonlijk dat een ouderschapscontract een mooie
manier is om bewust om te gaan dit soort dingen. Soms is het te makkelijk om over dingen
heen te stappen. Je kan niet overal op anticiperen maar we vinden het wel een goede
oplossing.

Hele visiestuk: De keuze voor 2 andere personen met wie je zou kunnen trouwen. Je zou
kunnen zeggen alles of niets. We willen niet alle sluizen open gooien. Over een paar jaar kan
je altijd anders beslissen. Je kan dit amenderen. We willen een nieuwe visie vastleggen voor
het familierecht. Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen. Dan moet het natuurlijk weer anders
worden. Voor nu denken we dat we een goede visie hebben.
1e termijn gehele visiestuk:
Laurens: ik heb het gelezen. Als ik hier als bestuur mee aan de slag zou moeten gaan zou ik
dit moeilijk vinden.
Antwoord:
DWARS heeft mooie kernwaarden waarop je hiermee verder kan gaan. Familierecht is iets
specifieks. Als nieuwe dingen mogelijk worden is het belangrijk om daar over na te denken.
We vinden het belangrijk om op huidige dingen in te spelen.
We stemmen voor of tegen het visiestuk. Het visiestuk is aangenomen.
Toelichting campagnecommissie
De campagnecommissie wil even iets toelichten over de campagne.
Sjors: wij gaan de campagne voeren voor DWARS. We leven in een spannende tijd en het
lijkt alsof GL groter zou kunnen worden dan ooit. Wij moeten ons hier voor inzetten. GL
heeft moeite om jongeren te bereiken. Wij zijn daar goed in dus daar gaan wij ons voor
inzetten. Wij worden de meest populaire partij onder jongeren. Wij gaan dit allemaal samen
doen. Mocht je denken, ik heb wat tijd over laat het aan ons weten want dan kan je met ons
mee doen. We willen iedereen erbij betrekken. We gaan het niet alleen goed doen maar we
willen er ook een leuke tijd van maken.
Uitslag verkiezing vice-voorzitter
Uitslag van de 2e ronde waarin wij de vicevoorzitter hebben verkozen.
69 geldige
stemmen

Blanco, 3

Etienne, 24

Bas, 41

Bas is gekozen

Moties
We gaan over naar de moties.
Eerst komen de serieuze moties.
Motie Traject 2018
Therre: We hebben eerder geprobeerd om jonge mensen op de kandidaten op de lijst van de
gemeente te krijgen. Dat willen we nu weer doen. Vanuit het bestuur moet er voldoende
ondersteuning zijn om dit mogelijk te maken.

Bestuur neemt de motie over.
Stemming: de motie is aangenomen.
Motie: traject 2019. Laurens: Provinciale staten. We willen DWARSers in de provinciale
staten. Er zijn veel mogelijkheden voor DWARS binnen de provinciale staten. Het is lastig op
te zetten, het is wat onbekender. We willen dezelfde motie.
Bestuur neemt het over.
Stemming: de motie is aangenomen.
Motie Red het eigen risico
Tim: het eigen risico. We willen het verlagen, niet afschaffen. GL denkt dat het eigen risico
de duivel is maar wij vinden dit niet.
Bestuur: onthoudt zich van advies.
1e termijn:
Imre: zou je sociaal willen noemen om mensen met ziektes het volledige eigen risico te laten
betalen?
Olaf: bij het opstellen van de motie, is er rekening gehouden met andere invulling, zoals het
Belgische systeem?
Antwoord:
Tim: we zijn tegen de afschaffing van het totale systeem. We willen het verlagen. Dit vind ik
wel sociaal omdat als je het afschaft dan gaan de premies extreem omhoog. Dat willen we
niet. Voor de extreem armen hebben we andere regels. Andere regels willen we aan het
bestuur laten.
Stemming: deze motie is aangenomen.
Motie Waar blijft dat 4 sterren congres.
Laurens: de congressen zijn altijd een ware uitdaging om dat financieel rond te krijgen. Dit
jaar is het wel goed gelukt. Wij willen dit soms net iets beter te zien. We willen iets meer
betalen en dan een iets luxer weekend.
Bestuur: Etienne: de titel is pretentieus. Ik kan mij vinden in de inhoud. De prijs die mensen
betalen die overnachten is heel laag. Het is bijna disproportioneel. Een kleine verhoging is
geen bezwaar. We nemen dit over.
1e termijn
Lynn: we hebben gisteren in de begroting meer geld vastgesteld voor het congres.
Seth: hoe zie je een kleine verhoging voor je, wat voor bedrag?

Antwoord:
Laurens: ik houdt van goed comfort, er kan best een schepje bovenop. Het wordt makkelijk en
qua tijd is het makkelijker om binnen het budget te blijven. Het is aan het bestuur om het
bedrag te bepalen.
Stemming: deze motie is aangenomen.
Motie verzelfstandiging commissies
Tim: Als je iets wilt bereiken binnen DWARS moet je naar de borrel, commissies borrelen
eigenlijk niet. DWARS moet een mooie ontmoetingsplek zijn. We willen meer teamgevoel.
Meer teamverband.
Bestuur neemt dit over.
Stemming: motie is aangenomen.
Motie betaalbare lunch
Sonja: we vonden de prijs voor de lunch vrij hoog tijdens het vorige congres. Dat kunnen we
ook wel zelf regelen. Het kan goedkoper.
Bestuur zegt niks.
1e termijn
Max: een van de belangrijkste speerpunten is de lunch. GL doet erg zijn best om een goede
lunch te verzorgen. Als het je niet zint, doe je het zelf maar.
Naran: gaat het alleen om DWARSers?
Sonja: in principe voor iedereen.
Stemming: motie is aangenomen.
Motie beter gekleed
Tanika: Frank had weer hetzelfde jasje aan als altijd. Mensen willen graag iets anders zien.
Bestuur wil dit aannemen.
1e termijn
Frank: kunnen we ook voor DWARSers een cursus gooien regelen. Volgend congres kom ik
in driedelig pak.
Stemming: motie is aangenomen
Motie maatschappelijk bewustzijn mijnwerkersverleden

Max: een tijdje terug was er een activiteit, een excursie naar het rijksmuseum. Ik ken er ook
nog een, een gemarginaliseerde groep woont in Parkstad. Je krijgt snel medelijden met deze
mensen. Heerlen was in de jaren 50 een van de rijkste steden van NL. De kolenmijnen
moesten gesloten worden en toen was het gedaan. Er moet meer aandacht komen voor de pijn
die er bij deze mensen leeft. Ik wil dat er in het onderwijs meer aandacht komt voor het
mijnwerkersverleden en een bezoek te brengen aan het mijnwerkersmuseum.
Bestuur: Harm: wenselijke motie. Ron Meijer komt ook uit Heerlen. Ik pleit hiervoor.
1e termijn
Bas: mooie motie. Het moet wel georganiseerd worden door DWARS Limburg. Dus Max, zet
je hiervoor in.
Luuk: je toont begrip. Ik wil het DWARSers echt niet aan doen om naar Limburg te gaan.
Amendement: ik wil de excursie eruit.
Seth: ik ondersteun deze motie omdat ik Limburg erg mooi vind. Het verleden van
mijnwerkers moet meer aandacht krijgen.
Antwoord:
Max: we gaan de afdeling Limburg nieuw leven inblazen. Luuk, jij woont in Den Haag….
Stemming amendement: amendement is afgeschoten
Stemming motie: motie aangenomen.
Motie maatschappelijk bewustzijn NL veenverleden
Jesper: We hebben ook Veendam, en daar doen ze iets met grondstoffen, namelijk veen. Daar
spelen dezelfde dingen als in Heerlen. We willen ook een excursie doen naar Veen.
1e termijn
Jeroen: namens het bestuur van DWARS Grondingen: ik wil deze excursie helpen
organiseren.
Naran: wij zijn bezig met DWARS door NL. De vorige motie en deze motie moeten
samengevoegd worden en dan moet het op 1 dag gebeuren. We willen meehelpen met
organiseren.
Seth: motie steunen want meer reisjes.
Hessel: hoe zit het met de afdeling DWARS Drenthe?
Stemming: motie aangenomen
Motie Vlaai
Max: we hebben gisteren gediscussieerd over de verderfelijke vlaai in Limburg. Bestuur wilde
budget voor lekkere vlaai uit Limburg.

Bestuur: wil niks zeggen.
1e termijn
Femke: als pacifistisch gestoelde organisatie willen wij de Multi-vlaai niet doodwensen.
Max: voltooid leven aan Multi-vlaai?
Stemming: motie aangenomen.
Afsluiting congres
Afscheid van het vorig bestuur. Lyle: lief congres, wat zeg je dan? We hebben het ontzettend
graag gedaan. Ik volg ook de Amerikaanse verkiezingen en ik wordt daar niet erg gelukkig
van. Wel werd ik gelukkig van Michelle Obama. Zij had een mooie toespraak. Zij sprak over
vrouwen en dat was op een mooie manier. DWARS is een lichtpuntje en de bestuursleden van
DWARS zijn ook lichtpuntjes. Ik krijg er heel veel hoop van. Iedereen heeft groeipotentieel.
Harm: je wordt een wetenschapsfilosoof. Fiep: heeft vandaag al veel complimenten gehad.
Fiep is een stille kracht. Je hebt veel organisatorisch talent. Fiep wordt manager van een groot
reisimperium. Femke: kon goed overzicht bewaren. Femke gaat de nobelprijs voor de
natuurkunde winnen. Frank: kent alles over internationale verdragen. Heel kritisch. Hij wordt
topdiplomaat in Brussel. Arie: heel harde werker. Arie wordt voorzitter van GroenLinks.
Etienne: is een geval apart. Etienne heeft zich ontpopt tot vierde secretaris politiek. Etienne
gaat zondag met Goudriaan presenteren. Noortje gaat vredesonderhandelaar worden.
Na de bedankjes sluiten we het congres.
Sluiting congres

