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1. Opening 
Voorzitter Wouter Ubbink opent het congres om 11:00 uur. 
 

2. Vaststellen presidium  
Het presidium bestaande uit Funs Elbersen (voorzitter), Robin Rauws (notulist) en Sigrid 
Oosterwegel (derde presidiumlid) is vastgesteld middels een online poll. 
 

3. Vaststellen stemtelcommissie 
De stemtelcommissie (Arthur Eveleens en Cas van Mulken (voorzitter)) is vastgesteld 
middels een online poll. 

4. Vaststellen agenda notulen
De notulen van het Wintercongres en het Tussentijds Congres zijn middels een online poll 
vastgesteld. 
 

5. Vaststellen agenda  
De agenda is middels een online poll vastgesteld. 

6. Mededelingen 
1. Welkom op het congres. 
2. Gebruik je eigen naam voor een account, zodat als je een vraag stelt je naam genoteerd 
kan worden voor de notulen. Mocht je niet je eigen naam willen gebruiken, laat dit dan 
weten aan congrescommissie@dwars.org. 
3. Voorafgaand aan het congres kon je vragen insturen over alle programmaonderdelen. 
Vandaag kun je daarom alleen tweede termijnvragen stellen. Dit zijn vragen die doorvragen 
op een eerder gestelde vraag die beantwoord is op de website. Vragen stellen kan via de 
vragen-stel-tool, niet via het chatvenster. Niet alle vragen kunnen helaas beantwoord 
worden. Je kunt ook vragen ‘upvoten’ door erop te klikken. Maak in je vraag duidelijk aan 
wie je de vraag stelt. 
4. Ordevoorstellen kunnen ook via dit venster ingediend worden. 
5. Mocht je tijdens het congres problemen ondervinden, dan kun je contact opnemen met 
Cas. Mocht je tijdens het stemmen problemen met je internetverbinding hebben, dan zul 
je dat helaas zelf op moeten lossen. De stemming blijft gewoon geldig als je niet kunt 
stemmen. Wel streven we ernaar iedereen te kunnen laten stemmen.  
 

7. Verantwoordingen Lotte en Ahmet 
Lotte (verantwoording secretaris- en vicevoorzitterschap) 
Lotte: Hoi, lieve DWARSers. Wat gek om hier nu zo te staan voor deze camera. Bedankt dat 
ik jullie secretaris mocht zijn. Ik wil graag nog enkele puntjes pakken uit mijn 
verantwoording. Ik heb de afgelopen maanden gewerkt aan ideeën om meer jongeren bij 
de politiek te betrekken. Dit is gelukkig nog aan het eind van het bestuursjaar gepubliceerd. 
Verder heb ik met Casey gewerkt aan het goed laten verlopen van de stemmingen bij de 
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afdelingen. Ik wil graag eindigen met een lijstje van iedereen die mij heeft geholpen. Ten 
eerste HR-commissie (HR = huishoudelijk regelement); bedankt voor de fijne 
samenwerking. En even best wel een applausje voor de congrescommissie; we hebben het 
toch maar weer gedaan met elkaar. En Medewouter, bedankt voor de samenwerking. En 
allerliefst bestuur, bedankt voor de steun, de spelletjes die we hebben gespeeld en de 
crises die we hebben opgelost. Dank jullie wel voor alles. 
 
Er zijn geen vragen binnen gekomen. 
 
Ahmet (verantwoording politiek secretarisschap) 
Ahmet: Hallo, allemaal. Wat was het een achtbaan afgelopen jaar. We hebben echt van alles 
en nog wat meegemaakt: van financiële problemen met GroenLinks tot een wereldwijde 
pandemie. We zijn er toch boven gekomen. Daar ben ik super trots op. Update 
actiecommissie: helaas was er weinig animo voor, waardoor we hebben besloten deze 
commissie door te geven aan het volgende bestuur. Ik raad aan er gewoon mee door te 
gaan. Om af te sluiten: ik ga ook heel veel mensen bedanken. Allereerst de 
programmacommissie: we hebben zoveel geschreven, er zijn veel pizza’s doorheen 
gegaan. Ik ben super trots op ze. Ik ben ook super trots op onze inhoudelijke commissies; 
ze hebben veel opgezet. Ik vergeet vast heel veel, RvA enzo. Als laatste bedank ik mijn lieve 
bestuur. Ik ben heel trots op jullie. We hebben van alles gedaan, zoals bananenpizza 
bestellen; rare shit. Ik ga jullie heel erg missen. Dank jullie wel. 
 
Er zijn geen vragen binnen gekomen. 
 
Puntje van orde: het presidium moet even wat langer wachten tot er vragen binnenkomen. 

8. Uitleg stemming 
- We beginnen met kandidaten waarvoor online gestemd wordt. 
- De stemming gaat pas na het voorstellen van de kandidaten open. Onthoud dus op welke 
kandidaten je wilt stemmen. Als je je wilt onthouden van stemmen, kan dat door aan het 
begin uit te vinken waar je op gaat stemmen. Ook kan je tijdens de stemming op ‘annuleren’ 
klikken om stemmingen waar je nog geen stem op hebt uitgebracht uit te vinken. Als je hebt 
doorgeklikt na een stem uit te brengen kun je niet meer terug! 
- De stemming sluit om 13.25 uur. Tijdens het begin van de pauze heb je kort de tijd om de 
stemming te doorlopen. 
- Bij vragen of problemen kan gemaild worden naar congrescommissie@dwars.org of 
gebeld worden naar [telefoonnummer] 
- De kandidaten voor de campagnecommissie en zoekcommissie hebben zich voorgesteld 
in de congresreader die in de uitnodiging is meegestuurd. Zij zullen zich niet in de 
livestream voorstellen. 
 

9. Uitleg verkiezingen raad van advies 
- Er zijn 3 plekken en 6 kandidaten. Je kunt tijdens het stemmen maximaal 3 kandidaten 
aanvinken of blanco stemmen. 
- Marijn zit al in de raad van advies met een termijn tot de winter van 2020. Als hij verkozen 
wordt, dan wordt zijn termijn verlengd tot de zomer van 2021. Als hij niet verkozen wordt, 
dan blijft hij alsnog tot de winter van 2020 zitten. Dit is een situatie die eenmalig voorkomt 
door het nieuwe huishoudelijk regelement. 
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10. Verkiezingen Raad van Advies (RvA) 
Er wordt een filmpje getoond waarin RvA-kandidaten zich voorstellen en hun ambities 
delen.  
 
Anneke Marien: Ik ben 20 jaar en kom uit Utrecht. Ik ben een jaar geleden lid geworden van 
DWARS. Ik ben erachter gekomen dat DWARS super tof is, maar dat er nog wel ruimte is 
voor verbetering. Ik heb al veel ervaring opgedaan met het geven van advies. 
 
Douwe Hoekstra: Mijn inspanningen bleven de afgelopen vier jaar vooral in Friesland. Ik 
heb daar gezien wat lokaal nodig is. DWARS kan daarvoor de life line zijn. We hebben maar 
liefst 4500 leden, leden met talenten die lokaal hard nodig zijn. Lokaal is er nog een hoop 
nodig. Ik beloof als lid die life line te organiseren. 
 
Job Vermaas: Ik ben nu zo’n vier jaar lid van DWARS. Komend jaar ga ik politicologie 
studeren aan de UvA. Afgelopen twee jaar was ik bestuurslid bij DWARS Amsterdam. We 
hebben een aantal uitdagingen aankomend jaar. We moeten zoeken naar manieren om 
hier aan te werken.  
 
Judith Scherpenisse: Mij naam is Judith en ik sta kandidaat voor de RvA. Aflopen jaar was ik 
lid van de HR-commissie. Ik werd hier zo enthousiast van door meer te leren over de rol van 
de RvA, dat ik besloot te solliciteren. Ik denk dat ik een aantal goede kwaliteiten meeneem. 
Ik kan goed samenwerken en naar oplossingen zoeken. 
 
Marijn Snijders: Ik heb afgelopen half jaar ook al in RvA gezeten en ben voorzitter geweest 
van de Actiecommissie en was veel te vinden bij lokale activiteiten. Mijn rol is goed te kijken 
wat er speelt onder de leden. Ik probeer nu zoveel mogelijk met jullie in contact te blijven. 
Het contact tussen de RvA en het bestuur moet goed blijven verlopen. Door de crisis wordt 
er extra veel gevraagd van het bestuur, waardoor veel dingen anders moeten worden 
geregeld. Hier ligt een belangrijke rol voor de RvA. 
 
Myrte van der Zwet: Eerder was ik bestuurslid Campagne & Communicatie bij DWARS 
Landelijk. Ik heb toen onwijs gave dingen mogen doen, van social media tot campagnes. Ik 
heb zelf destijds gemerkt dat het fijn is om te kunnen sparren. Bij het campagnejaar hoort 
het maken van veel moeilijke keuzes. Ik wil daar graag in begeleiden. DWARS is natuurlijk 
veel meer dan campagnes. Ik heb veel kennis opgedaan van DWARS in de afgelopen drie 
jaar. Deze kennis zet ik graag in. 
 
Er mogen enkele tweedetermijnvragen worden gesteld aan de kandidaten. 
 
Vrager: Waarom zijn mijn vragen voor de eerste termijn zo laat beantwoord? 
Douwe Hoekstra: De vraag ging over mijn idee van het soort werk binnen de RvA. Mijn idee 
verder is daarbij dat je voelsprieten uitlegt naar de lokale afdelingen, ook extern hoe je je 
naar buiten manifesteert. Onlangs ben ik in Leiden gestart als Procestechnoloog bij het 
waterschap, dus deze vraag was helaas ondergeschoven. 
 

11. Verkiezingen landelijk bestuur en hoofdredacteur OverDWARS 
Per functie is 1 plek, dus per functie kun je 1 iemand aanvinken of blanco stemmen als je 
geen van de kandidaten geschikt acht. Na de speeches per functie is er ruimte voor vragen 
uit de tweede termijn. Alle kandidaten hebben drie minuten om te speechen. Daarna zijn 
er drie minuten per kandidaat om vragen uit de tweede termijn te beantwoorden. 
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Voorzitter 
Ahmet: We waren met de wijk waar ik vandaan kom landelijk nieuws een paar jaar geleden 
met treitervloggers. Nederland heeft mijn wijk goed leren kennen, ook in 2009; no-go zones 
waar je als witte Nederlander niet moet komen. Naar mijn mening één van de mooiste 
wijken van het land, net als de andere ‘probleemwijken’. Ik weet hoe het is om niet mee te 
kunnen op schoolreisjes, om een lager schooladvies te hebben, of om een keer een maaltijd 
te moeten skippen om de huur te kunnen betalen. Ik strijd ervoor al die mensen in die wijken 
een toekomstperspectief te kunnen bieden. Dit kunnen wij ook als DWARS. Door te strijden 
tegen onrecht, zoals klimaatonrecht, racisme. Er is genoeg ruimte voor helden en 
rechtvaardigheid. Het is tijd voor onze idealen. Dank jullie wel. 
 
Lotte: Ik maak me zorgen. Dat is niet voor de eerste keer. Twee jaar geleden stond ik als 
voorzitter van DWARS Limburg te speechen op een geïmproviseerd podium in Maastricht. 
Ik stond te speechen voor Haroon, geboren in Afghanistan. Daarom zou hij uitgezet 
worden. Dat is niet eerlijk. Ik sta kandidaat, omdat institutioneel racisme aan de orde van de 
dag is, omdat komend jaar de Tweede Kamerverkiezingen zijn. Omdat DWARS behoefte 
heeft aan een voorzitter met daadkracht en ervaring. We gaan volle bak actie voeren. We 
gaan ervoor zorgen dat ons geluid terug te horen is in de kamer. Want wij maken het 
verschil. We gaan ervoor zorgen dat we zichtbaar zijn. We eisen een plek aan de 
onderhandelingstafel van jongeren, juist in een verkiezingsjaar. Als je het pand binnenkomt, 
denk je, ik ben thuis. We zorgen voor een plek waar je thuis kan zijn, waar je welkom bent. 
Afgelopen jaar heb ik erg veel ervaring opgedaan en die ervaring neem ik mee. DWARS is 
er klaar voor. Voor al die mensen die op hun afkomst beoordeeld worden. Voor Haroon. 
Dank jullie wel.  
 
Sabine: Nog niet zo heel lang geleden dacht ik dat politiek iets was voor oude witte mannen. 
Mijn beeld van politiek veranderde compleet door een Amerikaanse vrouw die politiek 
actief was. Ik had hier niet gestaan als ik niet zo’n rolmodel had gehad. Aankomend jaar 
krijgen we een nieuwe kans om de Tweede Kamer uit veel verschillende mensen te laten 
bestaan. Representatie is zo belangrijk. Dat is het beste om tot democratische besluiten te 
komen. Bij DWARS ben ik er achter gekomen dat politiek echt iets is wat je met elkaar doet. 
Ik ben hier in de eerste plaats omdat ik boos ben. Soms werkt dat verlammend en kun je 
het gevoel hebben dat het allemaal geen zin meer heeft, maar dit kunnen we bestrijden 
met actie en passie. Bij DWARS Amsterdam kon ik me ook zo boos voelen. Vooral over de 
188 ongedocumenteerde jongeren. Ik heb zelf ook een meisje opgevangen. Maar het is 
ook zo moeilijk om als individu zo iemand te helpen; je loopt tegen zoveel muren op. Er zijn 
40.000 daklozen in Nederland. Hoe erg ik ook mijn best heb gedaan; het lukte gewoon niet. 
Ik wil structurele veranderingen; ik wil problemen aanpakken bij de kern. Noem me naïef, 
maar ik geloof dat de idealen van DWARS de sleutels zijn voor rechtvaardigheid en 
inclusiviteit. Ik hoop dat ik dat als jullie voorzitter mag doen. 
 
Wouter: We weten allemaal dat de tijd dringt. Door de coronacrisis gaan we de diepste 
economische crisis in van deze eeuw. Belangrijke thema’s blijven liggen. Anders weten we 
dat de doelen nooit gehaald gaan worden. Het geld bedoeld voor deze doelen gaat 
uitgegeven worden aan andere doelen en gaat naar het grootkapitaal. We moeten naar een 
wereld waar het niet nodig is om je kapot te werken en de wereld vervolgens kapot te 
consumeren. We bevinden ons op een sleutelmoment in de geschiedenis. We hebben de 
kans om te kijken hoe onze toekomst eruit ziet. Ik heb mij daarom gekandideerd om de 
voorzitter te zijn (en het staat goed op mijn CV). Waar ik meer ruimte voor verbetering zie, 
is onze invloed op de macht. Die is nog minimaal; dat vind ik jammer, vooral omdat DWARS 
bruist van de mensen met talent. De machthebbers staan juist erg open voor frisse ideeën. 
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We gaan een nieuw speerpuntbeleid instellen om goed af te stemmen op de nieuwe 
situatie vanwege de coronacrisis. We sluiten met overige PJO’s een akkoord. Samen staan 
we sterk. Deze speerpunten komen ook naar voren in de campagne van GroenLinks. Als 
puntje bij paaltje komt, kunnen we altijd nog DWARS gaan liggen. Stem wijs, stem Wouter. 
 
Vragen tweede termijn 
Benthe: Aan Lotte. Je geeft aan actief lid te willen worden van coalitie Y. Hoe ga je ervoor 
zorgen dat niet alleen deze witte jongeren worden gehoord? 
Lotte: Mijn artikel in Joop pleit ook voor toegankelijkheid voor alle jongeren tot de politiek. 
Let ook op dat er stemhokjes naar jongeren toe komen. Ook moeten er stemhokjes komen 
op middelbare scholen en mbo’s. Bij coalitie Y moeten ook diverse mensen aan het woord 
zijn. Je moet ook hun geluiden meenemen. 
 
Marte: Aan wat voor acties wil je aandacht vragen en hoe zie je activisme binnen DWARS? 
Lotte: Hier moeten we een grote plek voor vrij maken binnen de  vereniging. Je moet ze 
aan laten sluiten op de actualiteit; je moet er meteen op kunnen acteren. Zoals de 
woningactie als reactie op het woningtekort onder jongeren. We hebben ook met Paul 
Smeulders gezeten om onze ideeën werkelijkheid te laten worden. Zo kun je echt het 
verschil maken. 
 
Amar: In één zin hoe diversiteit concreet verbeterd gaat worden? 
Lotte: Diverse sprekers, diversiteit in functies en een vereniging voor iedereen. 
Ahmet: Door ook media op te zoeken die niet alleen maar worden bekeken door mensen 
met een theoretische achtergrond, maar ook door mensen met een praktische achtergrond. 
 
Charifa: Wat ga je in dit bestuur anders doen dan in het huidige bestuur? 
Ahmet: Verschil met het afgelopen jaar is mijn functie. Je bepaalt als politiek secretaris de 
politieke lijn niet alleen. Als voorzitter ben je het gezicht en bepaal je hoe diversiteit wordt 
vormgegeven. Als persoon met diverse achtergrond denk ik dat mensen die meekijken en 
dezelfde struggles delen eerder denken dat DWARS een vereniging is waar zij hun punt 
kunnen maken. Als voorzitter kun je de media actief oproepen; als politiek secretaris kan dit 
niet. We zoeken vooral theoretisch opgeleide kanalen; geen kanalen als PARRA TV; zo 
zouden we ook andere groepen kunnen bereiken. 
 
Amar: In één zin hoe diversiteit concreet verbeterd gaat worden? 
Sabine: Ik spreek persoonlijk over inclusiviteit; diversiteit moet daar het gevolg van zijn. Hoe 
ik dit wil bereiken: bewustwording onder leden. 
 
Benthe: Je geeft aan dat sommige dingen radicaler mogen. Waarom mag dit? 
Sabine: Klimaatverandering komt als eerste bij iedereen op. Dit moet radicaal anders, 
anders gaan we het niet redden. Maar ook als het aankomt op sociaaleconomische 
ongelijkheid; dit zou in Nederland niet meer moeten kunnen, we moeten ons ook 
uitspreken dat we dit niet accepteren. 
 
Marte: In vraag 4.31 over genetische modificatie in de voedselindustrie geef je aan niet 
genoeg in de materie te zitten. Dit kan niet. Ga je dan straks ook zo’n antwoord geven? Hoe 
zie je de rol van de media binnen DWARS? 
Sabine: Op dit specifieke thema ben ik geen expert; dat hoeft ook niet als voorzitter. Ik heb 
dit vanwege tijdgebrek niet gedaan. Maar voor een mediaoptreden zou ik me wel inlezen. 
 



DWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSs 
 

 
DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2020 | Notulen zondag 14 juni 

 

Julia: Samen besluiten maken met het bestuur. Hoe heb je dit binnen je vorige bestuur 
gedaan? 
Sabine: Ik heb geprobeerd alle meningen aan te horen. 
 
Amar: In één zin hoe diversiteit concreet verbeterd gaat worden? 
Wouter: We zouden een diversere organisatie moeten zijn. Onze houding is al wel goed; 
we moeten hiervoor waken en er zo voor zorgen dat DWARS voor meerdere mensen 
aantrekkelijk is. 
 
Tessel: Ik vond je antwoord over diversiteit nog niet genoeg. Wat zijn je concrete plannen 
voor diversiteit? 
Wouter: Vooral zichtbaarheid naar andere groepen. Zo breek je met het beeld een witte 
organisatie te zijn. Eigenlijk vind ik ook dat ons beleid al best wel goed is. 
 
Casey: Hoe ga je ervoor zorgen dat je als voorzitter altijd in begrijpelijke taal communiceert? 
Wouter: Het voorleggen aan anderen. Ik denk dat ik eigenlijk altijd wel begrijpelijk 
communiceer. 
 
Thomas S.: Als ik zie hoe snel en uitgebreid het bestuur reageerde op het aankaarten van 
het gebruik van de commissiemail/maillijsten, kan ik me niet voorstellen dat het bestuur dit 
simpelweg oké vond. Kan je iets meer vertellen over het proces? En, zou jij het als je bestuur 
wordt, het dan oké vinden als mensen de commissiemailadressen gebruiken voor 
persoonlijke doeleinden? 
Wouter: Ik vind het oké om dit mailadres te gebruiken voor campagnedoeleinden; ik wil 
geen mailadres gebruiken dat het grootkapitaal steunt. Ik heb ook voorgesteld een ander 
e-mailadres te gebruiken, maar dat was niet nodig. 
 
Marte: Ga je wel Facebook en Instagram gebruiken in tijden van campagne? 
Wouter: Ik heb daartegen geen bezwaren als de voordelen tegen de nadelen opwegen. 
Wel vind ik het belangrijk andere kanalen te benutten, want ik wil het grootkapitaal niet 
steunen. 
 
Secretaris 
We bellen met Mark Laurier namens de Kandidatencommissie. Hij licht het advies van de 
commissie toe om de secretariskandidaten toe te laten tot het congres. Mark: Er hebben 
twee kandidaten gesolliciteerd en een goede procedure kunnen volgen. Daarom adviseren 
wij hen toe te laten. De secretariskandidaten zijn middels een poll toegelaten tot het 
congres. 
 
Brian: Dank je dat ik toegelaten ben. Ik vind het spannend; ik heb maar een paar dagen 
gehad me voor te bereiden. Ik werd lid, omdat ik me in wil zetten voor een eerlijk 
klimaatbeleid, tegen homofobie en omdat ik via mijn stiefmoeder merkte hoe 
bureaucratisch onze zorg is. Ik was best onzeker de eerste keer hier; ben ik wel slim genoeg? 
Ik voelde me al snel thuis; ik voelde dat ik mezelf kon ontwikkelen, thuis kon zijn. Ik merkte 
dat ik een van de weinigen was met een mbo-achtergrond. Ik wil als secretaris mijn ervaring 
gebruiken meer mbo’ers aan te spreken en bijvoorbeeld de website toegankelijker maken, 
zodat het laagdrempeliger wordt. Ik wil afdelingssecretarissen ondersteunen, omdat het 
afdelingsbestuur een mooi opstapje is kennis te maken met de politiek. Ik wil nu graag de 
volgende stap maken en secretaris worden bij DWARS Landelijk. 
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Noah: Ik ben inmiddels al ruim drie jaar lid van DWARS, waarvan wee jaar in Amsterdam. Ik 
heb al veel geleerd over diversiteit en alles waar we ons voor inzetten. Ik heb hier al eerder 
over nagedacht; toen is het ‘m niet geworden. Toen de functie weer open ging, werd ik heel 
enthousiast en besloot ik toch te solliciteren. Ik heb al twee jaar ervaring met secretaristaken 
en het lijkt mij erg leuk om congressen te organiseren. Het is een groot succes gebleken 
sprekers uit te nodigen. Ook wil ik graag de afdelingssecretarissen goed ondersteunen; het 
is best lastig om afdelingssecretaris te zijn; er zijn veel privacyregels tegenwoordig. Ik wil 
hen ondersteunen in het handhaven van de regels. Ik ben me bewust van de adviezen van 
de kandidatencommissie, maar ben me aan het verbeteren. Ik ben zelf heel sterk in 
overzicht houden en iedereen zich prettig te laten voelen. Ik denk dat dat heel waardevolle 
eigenschappen zijn als secretaris. 
 
Vragen eerste termijn 
Thomas S.: Waarom heb je nu pas gesolliciteerd? 
Brian: Ik heb me eerder gekandideerd, maar door de coronacrisis had ik een tijd te weinig 
geld. Dit is nu opgelost. 
Noah: Ik was eerst bezig met iets anders, maar dat werd het toch niet. Toen kwam dit vrij en 
ben ik het toch gaan doen. 
 
Miki: Hoe weet je zeker dat je dit kunt gaan doen? Je hebt er niet lang mee bezig kunnen 
zijn. 
Noah: Ik heb veel gebeld en gesproken met andere mensen. Dit heeft me ervan overtuigd 
er toch voor te gaan. 
Brian: Ik was er wel al heel lang mee bezig dit te doen. 
 
Remco: Brian, ik heb heel fijn met je samengewerkt voor de reis naar Boedapest. Daarin 
ben je ook erg gegroeid. Wat zie je als leerpunt voor de aankomende tijd en hoe ga je dat 
aanpakken? 
Brian: Ik wil mezelf echt laten zien en leiding geven; dit is ook zeker belangrijk voor de 
congrescommissie. Ik ga tips vragen aan mensen en vooral het gewoon doen. 
 
Simon: Zelf zit ik ook op het mbo. Ik merk onder medestudenten dat ze best geïnteresseerd 
zijn, maar het gevoel hebben dat de politiek onbereikbaar is. Hoe wil je hen bereiken? 
Brian: DWARS moet aan de voorkant (website) heel toegankelijk worden met begrijpelijke 
taal in B1.  
 
Adine: Je hebt tijdens je bestuursjaren in Amsterdam tijdens AAV's aangegeven moeite te 
hebben gehad met planning en met het consequent uitsturen van de nieuwsbrieven. Nu 
zijn dat belangrijke taken van de landelijk secretaris. Hoe heb je in de afgelopen tijd hier 
aan gewerkt en hoe ga je ervoor zorgen dat dit niet nog een keer gaat gebeuren? 
Noah: Hier heb ik aan gewerkt. Ik heb de laatste tijd meer controle gekregen over mijn rol 
in het bestuur en mijn motivatie hervonden. In het landelijk bestuur ga ik het goed kunnen 
doen. 
 
Tweede termijn 
Thomas S.: In je verhaal komt het over als DWARS je tweede keuze is. Kun je ons verzekeren 
van je inzet en enthousiasme? 
Noah: DWARS is niet mijn tweede keuze. De afgelopen jaren waren erg leuk en ik wil graag 
landelijk bestuur doen. Tijdens mijn eerdere sollicitatie had ik andere dingen te doen, maar 
nu wil ik me erg graag kandideren. 
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Penningmeester 
Luuk: Twee jaar geleden heb ik me ook gekandideerd, maar ben ik het niet geworden. Ik 
wil nog steeds graag penningmeester worden. Ik heb een bepaalde insteek in 
penningmeester zijn waarin je vooral ondersteunend bent, bijvoorbeeld naar de 
afdelingen. Op dit laatste wil ik echt inzetten. Hier had ik zelf altijd erg veel aan. Verder zie 
ik mezelf vooral als ondersteuner; ik zorg gewoon dat de financiën op orde zijn voor de 
komende jaren. Verder hoop ik te faciliteren in de fantastische ideeën die we net allemaal 
hebben gehoord. Zo kunnen we heel veel bereiken. 
 
Vragen tweede termijn 
Veerle: Heb je ideeën over het donateursbeleid?  
Luuk: Ik ben nog erg slecht op de hoogte van hoe dit werkt. Als ik daar meer over heb 
geleerd, heb ik er vast ideeën over. 
 
Politiek secretaris 
Sander: Vandaag is een beetje een onwerkelijke situatie; ik kan jullie niet eens meer zien. Ik 
wil toch even zeggen; als dit je eerste activiteit is: hartelijk welkom; ik hoop dat ik je snel kan 
leren kennen. Mensen willen nu weer terug naar het oude normaal; niemand vindt deze 
situatie leuk. Ik wil zelf helemaal niet meer terug naar het oude normaal, waarin de aarde 
kapotgaat, de eigenaar van Amazon veel te vermogend is en de belastingdienst zomaar 
kan etnisch profileren. We gaan ons tijdens de campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen laten horen. Voor een wereld, waarin niet het kortetermijndenken 
voorop staat. Aan die wereld wil ik met jullie gaan werken. Twee plannen: 1) leden meer 
betrekken bij de inhoudelijke lijn; een online omslag maakt het laagdrempeliger om deel 
te nemen; 2) coronaproject opzetten binnen DWARS. Een commissie om snel uit deze crisis 
te komen en alles binnen DWARS binnen goede banen te laten lopen. Gaan we voor 
verandering, of blijven we dezelfde oude grijze plaat draaien? 
 
Vragen tweede termijn 
Jazz: In je antwoord op vraag 4.50: Je gaf in je antwoord aan dat je met DWARS zichtbaarder 
wil worden in armere wijken en mbo's. Hoe wil je daar aan bijdragen als politiek secretaris? 
Sander: Hier kunnen we als bestuur mooie plannen voor maken; hiervoor maakt het niet uit 
welke functie je hebt. 
 
Internationaal secretaris 
Janno: Vorig jaar heb ik de kans gehad een semester in Italië te mogen studeren. Dit heeft 
me ervan bewust gemaakt überhaupt te kunnen studeren, en dan nog wel in het buitenland. 
De regio waar ik studeerde was erg rijk, maar veel mensen waren er arm en konden 
nauwelijks rondkomen. Deze maanden deden me realiseren dat ik een Nederlander ben 
die de kans heeft gehad te kunnen studeren. Dit is alleen nog maar de ongelijkheid binnen 
Europa, over de hele wereld is de ongelijkheid nog groter. Ik wil DWARSers 
enthousiasmeren middels reizen en activiteiten. Ik wil verder bijvoorbeeld projecten 
opzetten door nieuwkomers in Nederland te helpen. Verder wil ik me inhoudelijk inzetten 
om tijdens de Tweede Kamerverkiezingen internationale treinreizen te verbeteren. Verder 
wil ik graag FYEG-activiteiten naar Nederland halen. Zo kunnen we ook internationaal voor 
groene, rode en paarse politiek gaan. Als DWARS kunnen we het verschil maken; we 
kunnen het gezellig hebben, maar ons ook goed inzetten voor onze idealen. 
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Vragen tweede termijn 
Benthe: Ook uit de eerste termijn antwoorden blijkt dat je de organisatorische kant van 
Internationaal Secretaris onderschat, en veel nadruk legt bij de inhoudelijke kant, terwijl die 
heel klein is. Denk je dat je de functie dan wel leuk gaat vinden? 
Janno: Ik ben me er niet van bewust dat de functie primair organisatorisch is, maar ik vind 
ook dat dit een functie is die inhoudelijke trekken heeft. Reizen organiseren is ook vaak 
deels inhoudelijk; er zijn heel veel inhoudelijke activiteiten. En ja, ik ben me er ook van 
bewust dat er hotels geregeld moeten worden. Ik ben me ervan bewust dat die 
kroegentocht in de bus ook geregeld moet worden. En ik heb die afweging voor mezelf 
gemaakt. Nee, het is niet mijn hobby, maar ja, ik ga er wel voor. En ik sta nog steeds achter 
die keuze.  
 
Myrte: Hoi Janno, in je antwoord op mijn vraag benadruk je dat je de functie van secretaris 
bij afdeling Arnhem-Nijmegen niet vroegtijdig hebt neergelegd, maar in plaats daarvan de 
secretaristaken (behalve degene die je om privacy-technische redenen uit moest blijven 
voeren) onderverdeeld hebt onder je bestuursleden. Ik denk dat je begrijpt dat deze 
verheldering mijn zorgen niet volledig wegneemt. In je antwoorden benadruk je namelijk 
dat je voorkeur uitgaat naar de inhoudelijke kant en dat je hierover afspraken wil maken 
met de rest van het bestuur en de politiek secretaris. Maar hoe ga je ermee om als je 
bestuursgenoten niet akkoord gaan met je voorstel dat jij een aantal inhoudelijke taken van 
ze overneemt? Denk je dan alsnog genoeg voldoening te halen uit de organisatorische post 
die internationaal secretaris is? 
Janno: Ten eerste bestrijd ik het idee dat de functie 100% organisatorisch is en 0% 
inhoudelijk. In de functie zit ook veel vrije ruimte en ik denk dat ik om die ruimte in te vullen 
wel concrete ideeën heb. Ik denk dat die vooral naar voren komen bij zaken die niet bij de 
commissies liggen; daar gaat de politiek secretaris namelijk over, daar blijf ik van af. Maar 
als ik die vraag voor mezelf beantwoord; ik heb die afweging ook gewoon voor mezelf 
gemaakt. Hotels boeken is niet mijn hobby, maar ik ga het wel doen. DWARS kan mij hier 
gewoon aan houden.  
 
Thilo: Hoe wil je de samenwerking verdiepen met PJO’s buiten Nederland? 
Janno: We kunnen bijvoorbeeld tijdens de general assembly goed samenwerken om 
moties erdoorheen te krijgen. 
 
Scholing & Activiteiten 
Martijn: Voor mij is deze post de ruggengraat van onze verenging; zonder scholing en 
gezelligheid valt onze vereniging uiteen. Zo wil ik me inzetten de samenleving en DWARS 
socialer te maken. DWARS is een ware leerschool; dit wil ik graag doorzetten en aanpassen 
op de 1.5-metermaatschappij. Ik begeleid commissies hier graag in. Komend jaar is ook 
een lustrumjaar; ondanks alles moet dit echt gevierd kunnen worden. Wat er ook gebeurt 
qua coronacrisis, we moeten leuke activiteiten kunnen opzetten. Verder wil ik een DWARSe 
zomerschool opzetten, zodat er nog meer mogelijkheden zijn voor DWARSers om scholing 
te genieten. Ik heb via meerdere commissies al veel ervaring opgedaan. Voorts ben ik van 
mening, dat het kapitalistisch systeem afgebroken moet worden. 
 
Vragen tweede termijn  
Veerle: Heb je ook ideeën om met GroenLinks samen te werken op het gebied van scholing, 
ook op de lange termijn? 
Martijn: Nog niet over nagedacht, wel heel waardevol; ik ga erover nadenken. 
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Maddy: Deze vraag gaat over hoe je scholing aan bod gaat laten komen. Is hier in jouw 
ogen ook ruimte voor meer scholing op het gebied van inclusiviteit, bijvoorbeeld 
workshops over microagressies? 
Martijn: Goed idee; ik ga dit zeker meenemen. 
 
Douwe: Welke vaardigheden zijn het belangrijkst om leden in te trainen? 
Martijn: Leden moeten op elk moment de scholing kunnen krijgen waar zij behoefte aan 
hebben. Leden met en zonder functie. Trainers van DWARS Academy uitnodigen bij de 
afdeling is bijvoorbeeld heel waardevol om op elk moment scholing te kunnen realiseren. 
 
Organisatie & Leden 
Zunga heeft zich als kandidaat teruggetrokken. 
 
Neele: Ik was twee jaar geleden super zenuwachtig toen ik naar mijn eerste activiteit ging; 
was ik wel slim genoeg? Ik weet inmiddels dat DWARS helemaal niet zo eng is; ik krijg 
energie door op de zomertour te praten over hoe leuk DWARS is. Zeker ook voor 
inclusiviteit. Drie speerpunten: 1) nieuwe leden zich welkom laten voelen en meer actieve 
DWARSers betrekken; 2) meer ruimte nodig voor afdelingen om van elkaar te kunnen leren; 
3) diversiteit en toegankelijkheid; ieders mening moet vertegenwoordigd worden. Dit is nu 
nog niet het geval. Hierover moeten we met elkaar in gesprek, we moeten inclusieve taal 
gebruiken (hiervoor ga ik een boekje samenstellen) en we moeten inclusiviteitstrainingen 
gaan opzetten en afdelingen aanmoedigen met diverse lokale maatschappelijke 
organisaties samen te werken.  
 
Tony: Ik vind het best moeilijk hier vandaag te staan; ik vind het doodeng. Ik heb getwijfeld 
tussen de functies secretaris en Organisatie & Leden; tussen iets waar ik echt goed in ben 
en iets wat ik echt leuk vind. Mijn hart heeft me naar deze functie geleid. Mensen zien 
groeien, verbinden en welkom te laten voelen is waar ik van houd. Ik heb veel getwijfeld; 
en wil je wel iemand met twijfels in je bestuur? Maar ik werd op een gegeven moment wel 
echt zekerder. Ik voelde me erg welkom en gezien bij DWARS. Iedereen zou zich welkom 
en gezien moeten voelen, ook mensen die niet wit en niet geschoold zijn op de universiteit. 
Ik geloof dat we als we ons goed laten zien bij alle doelgroepen, we vanzelf een inclusiever 
DWARS worden. Ik wil graag een soort DWARSe wiki opbouwen om toekomstige 
DWARSers daarvan te laten leren. Ik wil samen met jullie kijken wat het beste werkt; daarom 
wil ik ook een open bestuur zijn. 
 
Vragen tweede termijn 
Jens: Je geeft aan drempels tot communicatie weg te willen halen in je antwoord op een 
vraag. Toch blijkt dat je vaak de persoonlijke confrontatie vermijdt en dat leden soms een 
negatieve sfeer ervaren in gesprekken met je. Hoe wil je dit oplossen? 
Tony: Sorry als jullie dit hebben ervaren. Ik ben me er bewust van en werk er hard aan; ik 
kan soms wat te krachtig mijn mening geven. Spreek me hier alsjeblieft op aan, want ik wil 
me verbeteren. 
 
Tessel: Dit is een tweede termijn op 4.70, deze gaat over het bezoeken van het mbo. Ik 
begrijp je antwoord niet helemaal. De dingen die ik er wel uit haal zijn allemaal dingen die 
vooral je drie voorgangers al hebben geprobeerd. Heb je met hen hierover gesproken? En 
wat zijn nu precies je concrete nieuwe plannen? 
Toon: Ik heb hier nog niet met voorgangers over gesproken; dit ben ik wel van plan. We 
moeten actief naar mbo’s op zoek gaan; dit moet ook een duurzame verandering zijn in de 
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samenwerking met andere PJO’s en met de scholen zelf. Dat plan heb ik nog niet; ik heb 
daar input voor nodig en wil dit niet opleggen, maar doen in samenwerking met anderen. 
 
Julia Matser: Je geeft aan dat je afdelingen wilt ondersteunen in hun eigen plannen op het 
gebied van diversiteit. Kun je wat vertellen over je eigen ervaring hiermee als 
afdelingsvoorzitter? 
Neele: Over inclusiviteit bestaan al heel veel ideeën, dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
iedereen zich welkom voelt? Mijn ervaring als afdelingsvoorzitter is dat we al wel eens langs 
zijn gegaan bij mbo’s; ik wil dit graag uitbouwen. 
 
Campagne & communicatie 
Myrte: Mijn vader heeft me altijd geleerd dat je moet doen wat je leuk vindt en je hart moet 
volgen. De reden voor mijn kandidaatstelling is simpel: mijn idealen hebben me gevormd 
tot wie ik nu ben; dit is medegevormd door DWARS. Ik wil laten zien dat DWARS een 
vereniging is voor iedereen De actualiteit laat zien hoe belangrijk dit is. De jeugd heeft de 
toekomst. DWARSers op de lijst van GroenLinks een eigen verhaal laten vertellen; jonge 
mensen moeten invloed hebben op plekken waar besluiten over hen worden genomen. Ik 
wil afdelingsbestuurders goed helpen door de lijntjes kort te houden. Ook wil ik 
samenwerken met GroenLinks en elkaar zo sterk houden En verder lekker DWARS blijven; 
de aandeelhouder wint; daar geloof ik echt in. Ik hoop op jullie stem. 
 
Er zijn geen vragen voor de tweede termijn. 
 
Hoofredacteur OverDWARS 
Eva: Mensen die mij goed kennen, hebben vaak het zinnetje gehoord ‘Ik heb een idee!’. Ik 
heb ook voor OverDWARS veel ideeën. Ik wil OverDWARS graag meer verbinden met wat 
er gebeurt binnen de vereniging. Ook wil ik me graag inzetten voor een diverse redactie; 
van alle genders, geslachten en afdelingen. Ook valt er nog veel te winnen op de sociale 
media en de eigen website. Hier wil ik me graag voor inzetten. Verder zijn er veel ideeën 
van de leden zelf; deze wil ik ook graag verwezenlijken. Ik hoop op een mooie redactie 
aankomend jaar en ik hoop voor deze functie op jullie steun. 
 
Er zijn geen vragen voor de tweede termijn. 
 

12. Opening stembus 
De stembussen zijn geopend en sluiten om 13.30 uur. Breng voor die tijd je stem uit. In je 
mail ontvang je een link naar de stemming. Bij problemen met het stemmen mail je met 
congrescommissie@dwars.org of bel je met [nummer]. De pauze duurt tot 13.40 uur. De 
stemming sluit dus middenin de pauze om 13.30 uur. 
 

13. Lunchpauze 
Tot 13:40 uur pauzeert het congres. 
 

14. Verantwoordingen landelijk bestuur en hoofdredacteur OverDWARS 
Er is steeds 2,5 minuten voor toelichting en 2,5 minuten voor vragen.  

 
Wouter (verantwoording bestuur) 
Wouter: Nog één vraag van Benthe. De motie op het vorige congres over financiën is niet 
in uitvoering gebracht; waarom? Wij zien de motie wel als uitgevoerd; er is bekend 
geworden dat vanuit de wet meer geld beschikbaar gesteld zou worden voor PJO’s. In 
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overleg met GroenLinks is besloten dat wij meer geld krijgen. Hierdoor was de motie niet 
nodig. 
 Het meeste hebben jullie kunnen lezen. Ik wil nog wat toevoegen. We hebben als 
DWARS gisteren drie moties ingediend bij het GroenLinks-congres; deze zijn allemaal 
aangenomen. Ik wil verder graag de Raad van Advies bedanken; ze waren geweldig. Verder 
wil ik Wouter Witteveen graag bedanken; hij heeft goed gewerkt bij ons het afgelopen jaar. 
 
Vragen tweede termijn 
Willem: 1. Jullie zeggen dat de bedden bij het gala voor de organisatie waren. Waarom heb 
ik hier als voorzitter van de Bijzondere Activiteitencommissie (BACo) niets van gehoord? 2. 
Vonden jullie het strikt noodzakelijk om alle bestuursleden tot het einde bij het gala te 
kunnen laten zijn? 3. Willen jullie het geld teruggeven aan DWARS, aangezien de 
kascommissie en een hoop leden het niet eens zijn met de declaratie van hostelplaatsen 
voor het bestuur? Namens de voorzitter van de BACo 
Wouter: Er is contact geweest met de BACo over wie de verantwoordelijkheid had op het 
evenement zelf. Er is toen overlegd dat de BACo vooral bij de voorbereidingen betrokken 
was en dat het bestuur ook op het evenement zelf verantwoordelijk was. We hebben 
gekeken of er leden waren in de buurt waar we konden slapen. Dat was niet het geval. 
Daarom hebben we besloten slaapplaatsen te regelen; het waren gewoon eenvoudige 
hostelbedden. Dat deden we omdat het gewoon nodig was om daar te blijven. We zagen 
het als een noodzakelijke uitgave, dus we zijn niet van plan dat geld terug te betalen.  
 
Veerle: Over het GroenLinks-congres nog: normaliter is er een speech van DWARS op het 
congres. Nu was er geen input van DWARS. Hoe is dit besloten met GroenLinks? 
Wouter: Ik was betrokken bij het originele programma van het congres; toen zou ik een 
speech geven. Ik heb de organisatoren van het online congres benaderd, maar kreeg geen 
gehoor. Hier baal ik van. 
 
Wouter (verantwoording voorzitterschap) 
Wouter: Hebben jullie kunnen lezen. Wel heb ik laatst nog een opinieartikel geschreven in 
Trouw. 
 
Er zijn geen vragen voor de tweede termijn. 
 
Oscar (verantwoording penningmeesterschap) 
Oscar: De afgelopen week hadden we voor het eerst een grondige accountantscontrole. Er 
is één probleem gevonden aan het begin van 2019; dit heeft ook invloed gehad op de 
jaarreking. Hier staan nu twee opmerkingen bij. Kijk hiervoor op de website.  
 Het is een jaar geweest waarin veel is gebeurd. We hebben veel veranderingen 
doorgevoerd; dit was niet altijd gemakkelijk. Dit heeft tot discussie geleid, maar uiteindelijk 
zijn we er sterker uitgekomen. Ik heb veel gehad aan de Raad van Advies en de 
kascommissie en ook aan mijn bestuursgenootjes. 
 
Vragen tweede termijn 
Benthe: Je geeft aan op het Wintercongres van 2020 dat we geen accountantskosten 
zouden betalen. Nu begrijp ik dat de kosten hoger zijn uitgevallen. Waarom is deze afspraak 
verbroken? 
Oscar: Er was toen nog niet bekend dat er extra subsidie zou komen; we moesten ook met 
GroenLinks in gesprek. Bij de eerste controle hadden we ook meer kritiek dan we hadden 
verwacht; daardoor moesten we veel veranderen, waardoor wij extra kosten maakten. Met 
GroenLinks is toen afgesproken extra geld over te maken, maar wel 10.000 euro in te 
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houden en zo extra ondersteuning te bieden. We hadden gewoon genoeg geld om de 
huisvesting te betalen. 
 
Myrte: Moest iedereen die niet eindverantwoordelijke was betalen voor activiteiten? 
Oscar: Er is een uitzondering voor congressen; dit is al vastgelegd. Landelijk bestuursleden 
hoeven voor congressen niet te betalen; ze moeten immers verplicht aanwezig zijn.  
 Hangt af van hoe bestuur dit invult. Soms besluit je er wel kosten aan te verbinden, 
soms niet. Ik denk dat dit een redelijk beleid is. We stellen niet meer 
hoofdverantwoordelijken aan omdat ze dan niet hoeven te betalen, maar omdat ze helpen 
bij de organisatie. 
 
 
Miriam (verantwoording internationaal secretarisschap) 
Miriam: Er zijn een paar dingen nog gebeurd sinds mijn verantwoording. Een leuke 
uitwisseling met de jonge groenen van Zweden; heel veel belgesprekken. We hebben het 
gehad over al onze leuke plannen voor de FYEG. Jullie hebben mijn verantwoording 
gelezen. Ik gebruik deze tijd graag om mensen te bedanken. De leden die mij hebben 
verkozen, alle ontzettend mooie mensen die ik binnen en buiten DWARS heb ontmoet; 
Landelijk Bestuur, jullie weten dat ik van duidelijkheid houd; dank jullie wel voor jullie steun 
en ik houd van jullie. Zonder jullie had ik dit niet kunnen doen.  
 
Geen vragen, alleen een hartje <3.  
 
Joëlle (verantwoording bestuurslid Scholing & Activiteiten) 
Joëlle: Ik ga het kort houden. Mijn verantwoording heb ik niet veel op aan te vullen. Ik ben 
bezig geweest met de voorbereidingen voor mijn opvolger. Ik ga even terugblikken. Ik zei 
in mijn speech iets over DWARS als leerschool. Ik wil die componenten even terugpakken. 
Ik geloof dat DWARS echt een leerschool is geweest, zoals DWARS XL en DWARS x Jesse 
Klaver. Ook voor mij is DWARS echt een leerschool geweest. Ik heb het dan bijvoorbeeld 
over de BACo en de Scholingscommissie, DWARS Academy, de mensen met wie ik heb 
samengewerkt, mijn voorgangers en bovenal mijn lieve bestuur. Ik houd echt heel veel van 
jullie en ik ben heel blij dat ik jullie heb mogen leren kennen. Nog heel kort over de motie 
voor groen haar: ik heb mijn haar wel geverfd tijdens de lockdown, maar inmiddels is het 
weer uitgegroeid.  
 
Geen vragen, alleen bedankjes. 
 
Er komt een envelop de zaal in met de uitslagen. 
 

15. (Voorlopige) uitslagen 
De uitslag is binnen maar voor sommige functies is een tweede ronde nodig. Het gaat om 
de functie voor voorzitter en de plekken in de Raad van Advies. Je kunt hiervoor vanaf nu 
tot 14.00 uur stemmen. Uitleg: bij de tweede ronde kun je je kandidaten ranken. Je kunt je 
1ste keus aangeven en als je dat wilt ook een 2de keus. Je mag ook alleen een 1ste keuze 
aangeven. Blanco stemmen kan niet. 
 
Campagnecommissie: acht mensen verkozen; 258 stemmen uitgebracht; 23 blanco. 
Gwen Berntsen: 194 stemmen, Mika van Wijk: 198 stemmen, Magali Meijers: 198 stemmen, 
Sarith Heuves: 200 stemmen, Joppe Hoekstra: 205 stemmen, Hessel Hoekstra: 206 
stemmen, Pim van der Werff: 211 stemmen, Myrte Hesselberth: 219 stemmen. Iedereen 
verkozen; van harte gefeliciteerd. 
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Zoekcommissie: acht mensen verkozen; 258 stemmen uitgebracht; 18 blanco. 
Casey Disco: 192 stemmen; Harm Verbeek: 194 stemmen; Rianne Pieffers: 195 stemmen; 
Misha van Schendel: 195 stemmen; Pim van der Werff: 197 stemmen; Nicky van Wanrooij: 
198 stemmen; Jens Bosman: 198 stemmen; Lykle Maatje: 203 stemmen. 
Raad van Advies: nog niet bekend; tweede ronde nodig. Nu twee mensen gekozen; 263 
stemmen uitgebracht, waarvan 12 blanco. In het geval van één post gaat er dus een tweede 
ronde plaatsvinden. Douwe Hoekstra: 49 stemmen, Job Vermaas: 73 stemmen, Marijn 
Snijders: 83 stemmen, Anneke Marien: 126 stemmen, Judith Scherpenisse: 160 stemmen, 
Myrthe van der Zwet: 195 stemmen. Judith en Myrte zijn al verkozen. Douwe, Job, Marijn 
en Anneke gaan door naar de tweede ronde. 
Voorzitter: geen uitslag; tweede ronde nodig. 272 stemmen uitgebracht, 0 blanco. Wouter: 
11; Ahmet: 46; Lotte: 96; Sabine: 119.  Lotte en Sabine gaan naar de tweede ronde.  
 
Er gaat nu een tweede ronde open voor een positie in de RvA en voor de functie van 
voorzitter. Douwe, Job, Marijn en Anneke zijn verkiesbaar voor de RvA. Voor het 
voorzitterschap zijn de kandidaten Lotte en Sabine. Je hebt zo meteen twintig minuten tijd 
om te stemmen. Je kunt voor de RvA nog één iemand kiezen. Voor de voorzitter kun je de 
kandidaten op volgorde van voorkeur aangeven; je mag niet blanco stemmen. Als er straks 
uitslagen komen voor de tweede ronde, maken we de rest van het bestuur bekend en ook 
de hoofdredacteur voor OverDWARS. Om 14:40 uur sluiten de stembussen weer. Zorg dat 
je dan hebt gestemd. We gaan nu tien minuten door met de verantwoordingen. 
 

14. Verantwoordingen landelijk bestuur en hoofdredacteur OverDWARS (vervolg) 
Casey (verantwoording bestuurslid Organisatie & Leden) 
Casey: Ik vind het raar dat ik jullie niet allemaal kan aankijken nu. Er zijn een aantal 
ontwikkelingen sinds mijn verantwoording die ik graag met jullie wil delen. Zo ligt er een 
nieuwe gedragscode klaar waar Miriam en ik hard aan hebben gewerkt. Ik wil graag mijn 
voorgangers Adine en Anne complimenteren met de ruggengraat die zij hebben 
aangebracht. Er is een nieuwe tijd aangebroken om meer bewust te worden van inclusiviteit. 
Verder ben ik veel in contact geweest met de afdelingen. Met Lotte heb ik ervoor gezorgd 
dat de afdelingen straks met de AAV kunnen stemmen. Nu wil ik wat mensen bedanken. 
Dank jullie voorgangers; ik heb erg veel van jullie mogen leren. Verder de verschillende 
werkgroepen; het Landelijk bestuur: ik ga jullie missen en ik houd van jullie allemaal. Ik 
hoop dat ik jullie straks nog vaak ga zien. 
 
Vragen tweede termijn 
Anne: Wanneer wordt gedragscode in stemming gebracht? 
Casey: Ik hoop dat we de gedragscode op het Wintercongres in stemming kunnen 
brengen, maar dat is aan het volgend Landelijk bestuur. Helaas was er vandaag geen tijd 
voor dit in stemming te brengen vanwege de aard van dit congres. Dat is jammer, maar we 
hebben er als bestuur voor gekozen om dit door te geven aan onze opvolgers. Ik hoop dat 
zij deze op het Wintercongres in stemming kunnen brengen.  
 
Verder liefde voor Casey. 
 
Pim (verantwoording bestuurslid Campagne & Communicatie) 
Pim: Ik ga het kort houden. Ik heb mijn best gedaan het afgelopen half jaar DWARSers en 
de wereld daarbuiten op de hoogte te brengen van onze standpunten. Het ging wat anders 
dan ik had verwacht, want de helft van mijn periode viel in de coronacrisis. Wel hebben we 
wat succesvolle acties kunnen opzetten, zoals ‘Baas in eigen buik’. Verder ben ik blij dat de 
campagnecommissie zojuist is ingestemd, zodat we lekker aan de slag kunnen gaan voor 
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de komende verkiezingen. Verder bedankt oude campagnecommissie en RvA voor alle 
goede en snelle adviezen. Verder bestuur: heel erg bedankt. Ik heb me heel snel bij jullie 
welkom gevoeld en voelde me erg op mijn plek. Dank daarvoor.  
 
Heel veel liefde voor Pim. 
 
We kunnen nog even geen contact leggen met Hessel, dus we vervolgen met een ander 
programmaonderdeel. 
 

16. Instemmen jaarverslag, financiële balans en opdracht zoekcommissie 
Willem: Je geeft aan dat je denkt dat het bij je voorganger ligt dat er 5000 in plaats van 
8000 op de begroting stond. Waarom heb je mij, toen je die vraag kreeg, niet gevraagd 
waarom hiervoor was gekozen? Ik had je hier graag bij geholpen. 
Oscar: Het duurde sowieso even voor ik hier achter kwam; het had ook weinig uitgemaakt. 
Ik had even niet voorzien dat hier nog een vraag over zou komen. Ik dacht te weten hoe het 
zat; als het anders zat, hoor ik dit graag. 
 
Het jaarverslag, de financiële balans en de opdracht voor de zoekcommissie zijn middels 
een online poll ingestemd. 
 

14. Verantwoordingen landelijk bestuur en hoofdredacteur OverDWARS (vervolg) 
Hessel (verantwoording hoofdredacteurschap OverDWARS) 
Hessel: Zoals ik al zei. Het is het afgelopen half jaar redelijk goed gegaan. Zo hebben we 
een podcast en er komt inderdaad een derde aflevering aan. Verder hebben we een 
Instagramaccount; ik hoop dat mijn opvolger daar verder mee aan de slag kan. Er konden 
dingen wel beter; door de coronacrisis duurde het lang voor we weer bij elkaar konden 
komen. De communicatie had beter gekund. 
 
Vragen tweede termijn 
Benthe: Je geeft aan structureel minder tijd te besteden aan OverDWARS, anders dan in de 
vacature. Ik herken ook niet het beeld dat je schetst van je voorgangers wat betreft 
tijdsbesteding. Kun je hierop reflecteren? 
 Hessel: Ik heb ongeveer 5 – 10 uur per week aan OverDWARS besteed. Ik had meer kunnen 
doen, maar ik heb ook andere dingen te doen. Misschien herkent Benthe zich hier niet in, 
maar mijn voorgangers denken hier anders over. Misschien moet mijn opvolger het er maar 
met de zoekcommissie over hebben hoe dit anders gecommuniceerd moet worden 
voortaan. 
 
Freija: Op mijn eerste vraag gaf je aan dat je er net als je voorgangers 5-10 uur aan hebt 
besteed. Ik zou je erop willen attenderen dat je voorgangers hier naar mijn weten meer tijd 
in hebben gestopt, zoals in de functieomschrijving staat. Ik zou je ook willen vragen hoe je 
deze tijd hebt ingevuld. Daarnaast zou ik graag willen vragen of je kan reflecteren op je 
antwoord dat je functioneren vooral afhankelijk is geweest van externe factoren zoals de 
opkomst bij vergaderingen. Je geeft namelijk ook in je verantwoording aan dat er steeds 
meer nieuwe redactieleden zijn. 
Hessel: Ik vul die tijd in met het redigeren van artikelen, contact met redacteuren en 
commissies. We hadden tijdens corona vrij weinig actieve leden; toen was het moeilijk een 
vergadering te plannen. Misschien had ik mijn antwoord wat duidelijker moeten 
verwoorden. 
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Freija: Je geeft aan dingen te doen buiten DWARS waardoor je niet genoeg tijd hebt 
besteed aan OverDWARS. Het lijkt me normaal dat je prioriteert op het moment dat je een 
functie aanneemt. Zou je kunnen reflecteren op de keuzes die je daarin hebt gemaakt? 
Hessel: Ik doe ook nog een heleboel andere dingen, zoals studeren en deel zijn van 
commissies. Ik snap je punt; misschien had ik er meer aandacht aan kunnen besteden.  
 
De uitslagen zijn nog niet binnen, dus we gaan eerst verder met een ander 
programmaonderdeel. 
 

17. Afdelingsprijzen en commissieprijzen 
Joëlle: de BaCo heeft de commissieprijs gewonnen! Bedankt voor jullie bijzondere inzet 
voor het gala en heel veel meer. 
Ahmet: Commissie Privacy & Technologie heeft gewonnen, yay! 
Casey: de lokale afdeling van het jaar is DWARS Groningen, yay!  
 

18. Uitslagen stemmingen tweede ronde 
We beginnen met de RvA. De kaartjes worden steeds onleesbaarder. Er zijn 245 stemmen 
uitgebracht, waarvan 15 blanco. Douwe Hoekstra: 23 stemmen, Job Vermaas: 44 
stemmen, Marijn Snijders: 50 stemmen, Anneke Marien: 113 stemmen. Er is een derde 
ronde nodig, want de kiesdrempel is niet behaald.  
Uitslag Landelijk bestuur. Er is een kandidaat voor voorzitter verkozen. 268 stemmen 
uitgebracht, 120 op Lotte, 148 op Sabine. Sabine is dus de nieuwe voorzitter van DWARS.  
Secretaris: 268 stemmen uitgebracht, 16 blanco. Noah: 35 stemmen, Brian: 217 stemmen. 
Penningmeester: 269 stemmen uitgebracht, 13 blanco. 256 stemmen voor Luuk; Luuk is 
verkozen! 
Politiek secretaris: 268 stemmen uitgebracht, 12 blanco. 256 stemmen voor Sander; yay! 
Internationaal secretaris: 269 stemmen uitgebracht, 54 blanco. 215 stemmen voor Janno! 
Scholing & Activiteiten: 255 stemmen voor Martijn; yay! (268 stemmen uitgebracht, 13 
blanco). 
Organisatie & Leden: 267 stemmen uitgebracht, 8 blanco en 26 op Zunga. 67 stemmen 
voor Tony, 166 stemmen voor Neele. Daarmee is Neele verkozen tot bestuurslid 
Organisatie & Leden. 
Campagne & Communicatie: 268 stemmen uitgebracht, 5 blanco. Met 263 stemmen is 
Myrte verkozen!  
OverDWARS: 266 stemmen uitgebracht, 6 blanco en dus 260 stemmen op Eva. Yay! 
 
De derde ronde voor de RvA opent tegelijk met de vicevoorzittersronde.  
 

18. Verkiezingen vicevoorzitter 
Janno: Bedankt voor het vertrouwen in mij als internationaal secretaris. 26 januari 2018 om 
19:30 uur begon mijn periode bij DWARS. Als een wat onzekere student politicologie ging 
ik voor het eerst naar een DWARS-evenement. We haalden met een protest tegen 
woningnood meteen de krant. Ook gingen we algauw huis-aan-huis. Ik heb veel geleerd bij 
DWARS en veel ervaringen opgedaan. Ik gun andere DWARSers deze ervaringen ook; 
daarom stel ik me verkiesbaar. 
 Ik wil er samen met de voorzitter op letten dat we een hecht team worden. Binnen 
het team vind ik het belangrijk dat we ons zowel formeel als informeel binden. Ook wil ik 
een interne rol binnen DWARS vervullen. Ik wil van DWARSers horen wat zij willen en nieuwe 
leden leren kennen. Daarnaast ben ik in staat om de voorzitter te vervangen bij 
mediaoptredens. Ik heb inmiddels wat ervaring met mediaoptredens. Ik hoop op jouw 
steun; dank je wel! 
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Sander: DWARSers zitten vol met ideeën en idealen voor een betere wereld. Wij gaan 
ervoor zorgen dat andere partijen niet meer om GroenLinks heen kunnen. Ik wil me flink 
met het bestuur mengen in het publieke debat. We moeten open en transparant zijn. Zeker 
in tijden dat de voorzitter vaak bij debatten en interviews moet zijn. Als vicevoorzitter wil ik 
nauw in contact staan met de voorzitter en voldoende activiteiten organiseren om het 
gezellig te houden en advies vragen aan voorgangers om van het te kunnen leren. Ik heb 
de afgelopen jaren al ervaring opgedaan met mediaoptredens, ook onder druk. Hier valt 
echter nog veel te leren, ook voor leden. Daarom hoop ik met DWARS Academy een 
training op te zetten hierover. Als vicevoorzitter moet je ervoor zorgen dat iedereen een rol 
heeft in het beslissingsproces en dat ik kan sparren met de voorzitter.  
 
Vragen tweede termijn 
Lynn: In je antwoorden laat je je negatief uit over de kandidatencommissie (KaCie). Hoe 
reflecteer je hierop en sta je wel open voor kritiek? 
Janno: Ik vind dit een belangrijke vraag om te beantwoorden. De kritiek die ik heb gegeven 
op het advies dat ik van de kandidatencommissie heb gekregen gaat niet over de 
kandidatencommissie op zich. De kandidatencommissie is erg belangrijk en waardevol, 
maar de reden dat ik mijn kandidatuur heb doorgezet, is dat ik een aantal zaken echt anders 
zie. En iets belangrijks dat ik ook in mijn antwoord heb gegeven op de vraag van Marte (hoe 
ik met mijn advies om wil gaan), is dat ik meer aandacht wil geven aan de interne rol van 
vicevoorzitter. Ik heb in mijn speech aangegeven hoe ik met die rol wil omgaan. 
 
Tessel: Ik je antwoord op Hiske (4.73) geef je aan groepsdynamiek heel belangrijk te vinden. 
Wat is jouw ervaring met bijdragen aan een goede groepsdynamiek? 
Janno: Ik denk een bijdrage leveren aan verschillende teams. Dat is de ervaring die ik heb 
met voorzitterschap. Verder denk ik dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat iedereen 
gehoord wordt en dat het van belang is dat we er met z’n allen voor gaan. Als je ziet dat er 
bepaalde zwaktes zijn in het team, moet je daar denk ik een bepaald gevoel voor hebben. 
Dit heb ik in mijn antwoord verder toegelicht. 
 
Je kunt 1 kandidaat aanvinken of blanco stemmen wanneer je geen kandidaat geschikt acht. 
De stemming is geopend en sluit om 15.00. 
 
Ordevoorstel van Wouter: derde ronde niet met alle RvA-kandidaten, maar met de twee 
kandidaten met de meeste stemmen. Blanco is dan niet mogelijk; net als bij de voorzitter 
hebben we op deze manier meteen een verkozen lid. Statutair zijn hier geen regels voor, 
vandaar dit voorstel. Richt je hiervoor op punt 26 en 27 in de statuten. Dit ordevoorstel is 
met 118 stemmen voor en 16 stemmen tegen aangenomen middels een poll. Je kunt zo 
stemmen op Anneke en Marijn. De stembussen sluiten om 15:55 uur. 
 

19. Moties 
1. Geïnformeerde besluitvorming over het budget voor congressen 
Indieners: Sybren Deuzeman, Joost Orsel, Teun Zijp, Remi Reuvekamp, Ties Ammerlaan en 
Maran Vogel 
Het DWARS congres bijeen op 14 juni 2020, constaterende dat: 27,2% van de uitgaven over 
2019 gingen naar twee vergaderingen in de vorm van congressen;  
overwegende dat: dit geld niet aan andere doelen uitgegeven kan worden, over dusdanige 
hoge posten een gedegen bespreking met het congres gewenst is, voor een dergelijke 
gedegen bespreking het verkennen van verschillende opties voor de invulling van 
congressen en de daarbij behorende kosten wenselijk is;  
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roept het bestuur op om: enkele opties te schetsen voor de invulling van congressen en de 
daarbij behorende kosten, zodat deze opties door het congres meegenomen kunnen 
worden in de besluitvorming over de begroting voor 2021, en gaat over tot de orde van de 
dag. 
 
Sybren: Vraag is of we wel 27,2% willen uitgeven aan congressen en niet aan bijvoorbeeld 
acties. Laten we het hier over hebben. 
 
Lotte: We ontraden deze motie. We hebben in de reader aangegeven hoe het congres 
goedkoper kan en dat dat onwenselijk is als we de toegankelijkheid en democratie willen 
waarborgen. We roepen de indieners op zelf met een alternatief te komen en dit als motie 
in te dienen op het Wintercongres.  
 
De motie is middels een poll verworpen. 
 
2. Statutenwijzigingen Wintercongres 
Indieners: Luuk Voncken, Marnix Princen 
Het DWARS congres bijeen op 14 juni 2020, constaterende dat: de HR-commissie op het 
Tussentijds Congres, bijeen op 22 februari 2020, heeft aangegeven verschillende 
wijzigingen in te willen dienen omtrent de statuten, het Congres, bijeen op 15 en 16 juni 
2019, het advies ‘verslag stemmethoden’ in ontvangst heeft genomen; dit verslag adviseert 
de stemmethode voor het verkiezen van bestuursleden aan te passen; 
overwegende dat: het optimaal is voor de implementatie van nieuwe stemmethoden die 
betrekking hebben tot de verkiezing van bestuursleden op een wintercongres worden 
vastgesteld; dat als deze amendementen worden vastgesteld op het wintercongres deze in 
2021 in effect kunnen gaan; het handigste is als alle statutenwijzigingen in een keer 
plaatsvinden; dat er gelden over zijn van dit jaar waarmee notariskosten betaald kunnen 
worden; 
roept het bestuur op om: op het wintercongres van 2020 alle geadviseerde amendementen 
op de statuten te behandelen, en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Luuk: Er ligt al een advies klaar vanuit 2019. Ik wil graag dat dit geïmplementeerd wordt 
vanaf het Wintercongres van 2020.  
 
Het bestuur wil de motie aannemen. Middels een poll is de motie aangenomen. 
 

21. Uitslag verkiezing vicevoorzitter 
De stemming voor de vicevoorzitter is nu gesloten en voor de RvA staat de stemming nog 
tien minuten open. Het derde lid voor de RvA: er is iemand verkozen. 201 stemmen 
uitgebracht; geen blanco stemmen. Op Marijn zijn 62 stemmen uitgebracht en op Anneke 
139 stemmen; zij is het derde verkozen lid voor de Raad van Advies. Marijn blijft aan tot het 
Wintercongres van 2020. 
Vicevoorzitter: 236 stemmen, 13 blanco. Janno: 30 stemmen, Sander: 193; hij is de nieuwe 
vicevoorzitter van DWARS.  
 

22. Afscheid, bedankjes voor inzet en afsluiting 
We gaan alvast het nieuwe bestuur op het podium te roepen, ongeacht wie vicevoorzitter 
wordt.  
 
Sabine: Ik wil graag iedereen die gestemd heeft vandaag, in mij en in de rest van het 
bestuur, bedanken. Het is allemaal best intens; gelukkig maakt Funs grapjes om het wat 
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luchtiger te maken. Ik wil Lotte, Wouter en Ahmet graag bedanken; ik denk dat we echt aan 
elkaar gewaagd waren. In het bijzonder bedankt aan Emma en alle leden die zich 
gedurende de laatste weken kritisch hebben kunnen uiten richting mij; ik vind dat erg 
belangrijk. Zo kan DWARS het verschil maken. Hopelijk krijgen we eindelijk een progressief 
kabinet. Corona heeft blootgelegd wat er in Nederland allemaal beter kan: hoe we met 
dieren omgaan, hoe we omgaan met mensen met een chronische ziekte, het salaris van 
mensen die in de zorg werken… De crisis biedt echter ook nieuwe kansen. We gaan 
gewoon door met het implementeren van de donuteconomie. Ik denk ook aan de Black 
Lives Matter-beweging; ik kreeg van de week de vraag of dit wel zo belangrijk was tijdens 
corona en een klimaatcrisis. Natuurlijk is dit belangrijk; racisme zou niet moeten bestaan. 
We moeten hier verandering in brengen. Het is nu een tijd van verandering. Het is aan ons 
om daar een juiste keuze in te maken. Ik heb er erg veel zin om hieraan bij te mogen dragen 
met het nieuwe bestuur en de leden.  
 
Funs: alle kandidaten ontzettend bedankt voor hun deelname.  

 
Wouter: Nieuw bestuur, gefeliciteerd. Jullie gaan er vast een fantastisch en bijzonder jaar 
van maken. We gaan hier zeker niet weg zonder eerst goed afscheid te nemen. We gaan 
even naar een filmpje kijken met daarin een overzicht van ons bestuursjaar. Nu wil ik het 
huidige bestuur vragen even op het podium te komen. 
 Het afgelopen jaar was een jaar als geen ander. Ik ben trots op jullie. Politiek gaat 
over het schetsen van grote plannen en het boeken van kleine resultaten; zolang ze maar 
puur zijn. We hebben veel mooie dingen neergezet. We hebben ook allerlei statements de 
wereld in geholpen via sociale media en acties. 
 We hebben ook geleerd flexibel te zijn. What doesn’t kill you, makes you stronger is 
wel de leus van ons bestuur. Ik ga jullie allemaal erg missen. Het was een intens jaar en we 
kunnen trots zijn op hoe we de vereniging achterlaten. We geven de fakkel van DWARS nu 
over aan een nieuw bestuur.  
Lotte: Ook willen we Wouter graag hartelijk bedanken. Je hebt de politiek met je hart 
bedreven en daar mogen we je echt super dankbaar voor zijn.  
 
Wouter: Julia (RvA) neemt afscheid, evenals de zoekcommissie (ZoekCie). We willen hen 
hartelijk bedanken voor hun werk dit jaar.  

Dit was het dan. Dit was het eerste en hopelijk ook het laatste online congres. We 
zien elkaar hoe dan ook op het Wintercongres, fysiek dan wel online. 


