
 

1 

 

Antwoorden vragen tweede termijn 
Zomercongres DWARS 2020 

Hierin vind je alle antwoorden op de tweede-termijnvragen voor het digitale zomercongres van 2020. Voor 
meer informatie over het stellen van deze vragen, zie https://dwars.org/vragen-zomercongres-2020/. Ben 
je van mening dat jouw vraag of antwoord niet goed is verwerkt? Stuur dan een mailtje naar 
penningmeester@dwars.org. Laatste aanpassing gemaakt op 14-06-2020 11:45. 
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1. Kandidaten campagnecommissie 
Hiervoor zijn geen vragen binnengekomen. 

2. Kandidaten zoekcommissie 
Hiervoor zijn geen vragen binnengekomen. 

3. Verantwoording commissie van beroep 
Hiervoor zijn geen vragen binnengekomen. 

4. verantwoording kandidatencommissie 
Vraag t9.1 

Indiener:  
Dominique 

Vervolgvraag op: 
Nieuw uitgebracht advies 
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Vraag:  

Hi KaCie, fijn dat jullie last-minute adviezen uitbrengen! Jullie schrijven in een advies: "De 
kandidatencommissie denkt dat [deze kandidaat] het best tot zijn recht komt in een ondersteunende rol 
zoals secretaris." Ik ga ervan uit dat de commissie ervan op de hoogte is dat secretaris gewoon een 
bestuurlijke functie is zoals de andere bestuursfuncties, en niet een ondersteunende. Zou de commissie 
daarom wat kunnen zeggen over de keuze van deze formulering? 

Antwoord: 
De kandidatencommissie is zich daarvan bewust. We bedoelen enkel dat de secretaris doorgaans meer 
taken op de achtergrond uitvoert (zoals notuleren en het beheren van het ledenbestand) waar andere 
bestuursleden en leden (indirect) gebruik van maken. We benadrukken dat de secretaris geen 
ondersteuner is van het bestuur, maar inderdaad een volwaardig bestuurslid. 

 

5. verantwoording kascontrolecommissie 
Hiervoor zijn geen vragen binnengekomen. 

5. verantwoording raad van advies 
Hiervoor zijn geen vragen binnengekomen. 

6. verantwoording zoekcommissie  
Hiervoor zijn geen vragen binnengekomen. 

7. Jaarverslag 2019 
Hiervoor zijn geen vragen binnengekomen. 

8. financieel Jaarverslag 2019 
 

Vraag t8.1 
Indiener:  
Niek Blonk 

Vervolgvraag op: 
Vraag 14.3 
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Vraag:  
Volgens mij is het antwoord verwisseld met een andere vraag. Want ik vraag iets over de kosten van 
medewerker en dan gaat het over korting voor bestuursleden en verantwoordelijke commissieleden. Ik zou 
graag nog antwoord krijgen op mijn vraag. 
 
Daarnaast heb ik nog wel een vraag over het antwoord zelf: waarom wordt er een verschil gemaakt tussen 
bestuursleden en verantwoordelijke commissieleden. Ik vind het vreemd dat het bestuur dus gratis naar 
het congres kan, maar de congrescommissie wel de helft moet betalen voor het congres. Kun je dat 
uitleggen? 
Antwoord: 
Per ongeluk was er een foutje gemaakt met kopiëren van de vragen, de tekst van 14.2 stond per ongeluk 
ook bij vraag 14.3. Beide antwoorden stonden er wel. Inmiddels is dit foutje gecorrigeerd. 

Verder wilden wij graag een gelijke lijn te trekken voor alle evenementen. Wij organiseren ook een aantal 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld de reizen, waarbij het vereniging er veel geld zou kosten als we deze kosten 
compleet zouden kwijtschelden. Daarom is besloten om voor commissieleden 50% korting te geven. Wel 
hebben we gekozen om bij congressen het landelijk bestuur niet te laten betalen, omdat bestuursleden 
verplicht aanwezig moeten zijn om zich te verantwoorden. Dit is voor leden van de congrescommissie niet 
het geval. Dit is al een verbetering ten opzichte van de eerdere congressen, waarin landelijk bestuursleden 
niets betaalden en congrescommissie-leden het volledige tarief. 

 

Vraag t8.2 
Indiener:  
Sybren Deuzeman 
Vervolgvraag op: 
14.6.1 

Vraag:  
Goed om te lezen dat het bestuur de gang van zaken rond de uitvoering van dit amendement betreurt. In 
dat opzicht ben ik ook zeer blij met het aannemen van een medewerker voor de volgende campagne. Wel 
lijkt me alsnog dat het jaarverslag de goedgekeurde begroting moet tonen en niet de ontwerpbegroting. 
Is het in ieder geval mogelijk nog een korte opmerking in de toelichting hierover toe te voegen? 

Antwoord: 
Wij denken dat het goed is om de het bedrag van €5000 te blijven tonen om te voorkomen dat er 
verschillende versies van onze begroting in omloop zijn (de oorspronkelijke versie is bijvoorbeeld 
doorgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse zaken met onze subsidie-aanvraag). Uiteraard is het 
zeker mogelijk om hier in de toelichting een opmerking over bij te zetten, dat willen we graag doen. 

 

9. opdracht zoekcommissie  
Hiervoor zijn geen vragen binnengekomen. 

 


