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Motie 1  Vrouwelijke onderdrukkers 

zijn ook onderdrukkers 
Indiener: Luuk Godtschalk 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat de kamerfractie van 

GroenLinks nieuwe oorlogsschepen wil vernoemen naar vrouwen 

(https://www.parool.nl/nederland/~be79270a/), 

 

Overwegende dat: 

1. DWARS streeft naar een geweldloze wereld zonder nationaal leger (Beginselprogramma 

punt 7); 

2. GroenLinks een fusie is van vier pacifistische partijen; 

3. De krijgsmacht voornamelijk gebruikt wordt om regimes omver te werpen en 

handelsbelangen te beschermen; 

 

Spreekt uit dat een vrouwelijke onderdrukkers nog steeds een onderdrukker is; 

Roept op tot minder oorlogsschepen, ongeacht de naam; 

Verzoekt GroenLinks op om haar pacifistische oorsprong terug te vinden; 

 

Advies bestuur: Overnemen. 

Het bestuur zet zich graag in voor de pacifistische waarden van DWARS. Als de motie wordt 

aangenomen, zullen we de Tweede Kamerfractie van GroenLinks hiervan op de hoogte stellen. 

Motie 2 Congreskrant 
Indiener: Frank Lemmers 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat: 

1. DWARS een 'congresreader' heeft waarin alle stukken staan die belangrijk zijn voor 

congressen; 

2. GroenLinks op congressen hiervoor een 'congreskrant' gebruikt; 

 

Overwegende dat: 

1. Begrijpelijke en dagelijkse taal belangrijk is voor toegankelijkheid; 

2. Engelse woorden of jargon zoals 'reader' daarom niet de voorkeur hebben; 

 

Roept het bestuur en de congrescommissie op om de 'congresreader' vanaf het volgende congres 

'congreskrant' te noemen, en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Advies bestuur: Overnemen 

We voeren deze motie graag uit, en willen de indieners bedanken dat zij meedenken hoe we DWARS 

toegankelijker en inclusiever kunnen maken. 
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Motie 3 Hart onder de riem 
Indieners: Lykle Maatje 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat: 

1. Het afgelopen halfjaar heel zwaar en emotioneel heftig is geweest voor het bestuur. 

2. Het bestuur ondanks alles zichtbaar hun best heeft gedaan voor onze mooie vereniging. 

3. Het bestuur bestaat uit gewone mensen die dit vrijwillig doen. 

 

Overwegende dat: 

1. Dit sowieso een ingewikkeld jaar is. 

2. Onze vereniging er één van steun en warmte is 

 

Roept het congres op om het huidige bestuur een hart onder de riem te steken in deze chaotische 

tijden. En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Advies bestuur: Oordeel congres 

We waarderen dit gebaar enorm, maar vinden het ongepast om hier als bestuur een advies over te 

geven. 

Motie 4  Stop de onnodige 

merchandise cultuur <3 
Indieners: Aukje van Geene (hoofdindiener), Arthur Eveleens, Bas Mekel, Lucia Bommeljé, Marte 

Vroom, Merel Buizerd, Sebastiaan Vannisselroy 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat: 

1. De kledingindustrie verantwoordelijk is voor meer dan 10% van de wereldwijde CO2 

uitstoot; 

2. Een katoenen shirt meer dan 2500 liter water kost en het kleuren van textiel wereld’s twee 

na grootste watervervuiler is; 

3. De arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie verschrikkelijk zijn; 

4. De gemiddelde Nederlander elk jaar 40 kledingstukken weggooit; 

5. Onze consumptiecultuur drastisch moet veranderen, 

 

Overwegende dat: 

1. Het kopen van biologische en Fair Trade kleding een stap in de goede richting is, maar er een 

grotere verandering nodig is in hoe we met kleding omgaan; 

2. Om bij DWARSe activiteiten herkenbaar te zijn, kader en leden ook een DWARS shirt of trui 

kunnen lenen; 

3. Veel van de cadeau gegeven DWARS shirts en andere merchandise voornamelijk in kasten 

ligt, en niet wekelijks gedragen wordt; 
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4. Veel oud-DWARSers waarschijnlijk merchandise in goede staat hebben die hergebruikt kan 

worden, 

 

Roept het bestuur op om niet meer standaard elk kaderlid een shirt cadeau te doen, of een trui met 

korting aan te bieden. Bereid het leensysteem dat al bestaat uit: hergebruik oude merchandise van 

DWARSers die deze niet meer dragen, en zorg dat iedereen gratis gebruik kan maken van DWARS 

leenshirts en -truien wanneer dit nodig is. 

 

Roept het bestuur, de afdelingen en de leden op om met een kritische blik te kijken naar het 

aanbieden en kopen van merchandise, en te stoppen met het aanschaffen van onnodige 

merchandise op kosten van DWARS. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Advies bestuur: Overnemen 

Het bestuur neemt de motie graag over en ziet de uitvoering dan als volgt: 

1. Het bestuur zal het bedankbeleid nader onder de loep nemen wat betreft kleding voor 

afdelingsbestuursleden. Wel is het voor de zichtbaarheid van DWARS belangrijk dat elk 

afdelingsbestuurslid makkelijk over een shirt kan beschikken. 

2. We kijken graag naar de uitbreiding van het leensysteem, maar verwachten wel dat het 

moeilijker is tijdens corona. 

3. Hoewel er weinig merchandise op kosten van DWARS gekocht wordt, willen we hier zeker 

nog eens naar kijken. 

Motie 5  Inclusief feesten 
Indieners: Titus van der Valk, Amanda Bijl, Sem Grootscholten, Frank Lemmers, Anna Robin 

Hogendoorn Streef, Jazz Komproe, Margo Moutarde, Huayro Pootjes 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, 

 

overwegende dat: 

1. overwegende dat de muziek op DWARS-dansfeestjes vaak binnen dezelfde genres valt, 

2. overwegende dat niet alle DWARSers altijd van deze muziek genieten, 

3. overwegende dat het inclusiever is om meer muzikale variatie te hebben op DWARS-

dansfeestjes, 

 

Roept op om op alle DWARS-dansfeesten een diversiteit aan muziekgenres, bijvoorbeeld in 

verschillende tijdsblokken, eventueel geïnspireerd op een ledenraadpleging, te laten horen. En gaat 

over tot de orde van de dag. 

 

Advies bestuur: Overnemen 
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We onderschrijven dat feesten prettig moeten zijn voor alle DWARSers. We zullen het dan ook zeker 

meenemen in de feesten die we hopelijk binnenkort weer mogen organiseren. Wel zal er zeker geen 

ledenraadpleging plaatsvinden, omdat we daar simpelweg geen tijd voor hebben. 

Motie 6  Naam wijzigen in notulen 
Indieners: Thomas Smits, Bas Mekel, Marte Vroom, Miriam Shaw, Oscar Lawson, Jelle Duba, Hessel 

Hoekstra, Luuk Voncken, Willem van ’t Spijker, Laurens van Hofslot, Elte Hillekens, Sal Waterman, 

Joost Merijn Orsel, Sinyuan Zhu, Jens Bosman, Arthur Eveleens, Maddy Vangangelt, Frank Lemmers, 

Harm Verbeek, Chris Haan, Alina Bijl, Hiske Scholtens, Nol van Gerven, Marijn Prins, Isabel Bos, Joëlle 

Canisius, Naud van der Linden, Ahmet Kargin, Eva Kruithof, Sam Duba, Marijn Snijders, Tony Holman 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat: 

- Mensen om verschillende redenen hun naam kunnen wijzigen 

- Bij de notulen van congressen namen worden genoteerd 

- Notulen worden aangenomen en dan definitief op de site staan 

 

Overwegende dat: 

- Een oude naam zien erg pijnlijk kan zijn 

- Een oude naam op het wijde web hebben de veiligheid en privacy van leden kan schenden 

- Het nu niet makkelijk mogelijk is om een naam te wijzigen in al aangenomen 

 

Roept het bestuur op om het mogelijk te maken voor leden om hun eigen naam in oude notulen te 

wijzigen. 

 

Advies bestuur: Overnemen 

We willen dit graag mogelijk maken, maar we hechten wel waarde aan de integriteit van de notulen. 

Als er aanpassingen worden verzocht, vinden we wel dat dit gemeld moet worden aan het congres, 

waarbij de anonimiteit van de verzoeker wordt gewaarborgd. 

Motie 7 Wees een toffe peer, zorg 

voor een veilige sfeer 
Indieners: Ahmet Kargin, Hiske Scholtens, Casey Disco, Isabel Bos, Sem Grootscholten, Jens Bosman, 

Sara van Hees, Elte Hillekens, Hannah Stegenga, Anna Robin Hogendoorn Streef, Hessel Hoekstra, 

Eva Kruithof, Pim van der Werff, Nol van Gerven 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat: 

1. er afgelopen jaren tientallen leden zijn die zich in het algemeen onveilig voelen vanwege 

geuite kritiek of een afwijkende mening 

2. zelfs tijdens congressen leden kritiek krijgen te verduren vanwege een standpunt of 

ingenomen stemvoorkeur (bij bijv. wijzigingsvoorstellen) 
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3. we als DWARS een gedragscode hebben, maar dat deze blijkbaar onvoldoende bijdraagt aan 

een veiligere verenigingssfeer 

 

Overwegende dat: 

1. een veilige sfeer, net zoals duurzaamheid of antiracisme, een belangrijke ideaal is van onze 

vereniging 

2. een veilige sfeer daarbovenop ook essentieel is voor onze vereniging 

3. er over de jaren tientallen gevallen bekend zijn van leden die aangeven dat zij zich niet veilig, 

overweldigd of angstig voelen omdat zij op iets kritiek hebben geleverd of een andere 

mening hebben 

4. er nog een groter aantal leden zijn die überhaupt uit angst of ongemak hun mening niet 

altijd even goed kunnen of willen delen, en dat dit niet bijdraagt aan een veilige 

verenigingssfeer 

5. een gezond balans tussen een veilige sfeer en goed met elkaar omgaan essentieel is, maar 

zeker ook lastig is te bereiken 

 

Roept 

1. het bestuur om hier werk van te maken en uit te zoeken wat de oorzaak is van deze 

onveilige verenigingssfeer (bijv. door middel van een anonieme ledenenquête), en op het 

zomercongres de resultaten van dit onderzoek en daarbij behorende aanbevelingen te 

publiceren als congresstuk 

2. het congres, en daarbij DWARSers in het algemeen, om voor elkaar te waken dat leden de 

ruimte hebben om kritisch te kunnen zijn of een afwijkende mening te hebben, en dat zij 

zich niet onveilig, overweldigd of angstig gaan voelen omdat zij kritisch zijn of een 

afwijkende mening hebben 

 

Advies bestuur: Ontraden 

Hoewel we sympathiek staan tegenover dit voorstel, denkt het bestuur dat het niet binnen deze 

termijn een kwalitatief goed onderzoek kan uitvoeren. We focussen ons liever op de uitvoering van 

onze nieuwe gedragscode. Wel onderschrijven we de tweede oproep: een veilige sfeer maken we 

immers echt samen. 

Motie 8 Motie van Treurnis 
Indieners: Elte Hillekens, Luuk Voncken, Jens Bosman, Isabel Bos, Miriam Shaw, Marnix Princen, 

Freija de Hair, Anna Robin Hogendoorn Streef, Wietse van den Bos, Wester Coenraads, Vincent 

Heerink, Bastiaan Haaksema 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat: 

1. enorme fouten met grote impact voor zowel leden als de vereniging als geheel zijn gemaakt 

met betrekking tot het financiële beleid, 

2. de communicatie binnen het bestuur ondermaats was, 

3. de communicatie naar DWARSe leden en andere organen ondermaats was, 
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4. in meerdere gevallen, bij besluitvorming en communicatie, het huishoudelijk reglement niet 

is gevolgd, 

 

Overwegende dat: 

1. leden, afdelingen en andere organen van DWARS de dupe zijn geworden van het falende 

beleid, 

2. de bestuurstaken zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement onvoldoende zijn 

uitgevoerd en zijn verzaakt, 

3. de raad van advies spreekt van “eilandvorming” binnen het bestuur, 

4. het landelijk bestuur heeft verzaakt om de problemen met financiën en communicatie tijdig 

op te lossen en hierover transparant te zijn, 

5. het handelen van het landelijk bestuur heeft geleid tot het uit de functie treden van de 

landelijk penningmeester, 

 

Spreekt haar treurnis uit over de handelswijze van het Landelijk Bestuur en gaat over tot de orde van 

de dag. 

 

Advies bestuur: Oordeel congres 

We vinden het als bestuur ongepast om te adviseren over een motie over ons eigen functioneren. 

 

We willen wel een kanttekening plaatsen bij de volgende punten uit de motie: 

1. We erkennen de impact op leden, maar de impact op de vereniging is veel kleiner dan de 

indieners het doen voorkomen. 

2. We hebben te allen tijde gehandeld naar de geest en letter van het huishoudelijk reglement 

en de statuten. 

3. De penningmeester is afgetreden nadat de rest van het bestuur het vertrouwen had 

opgezegd. Dit is gebeurd omdat het bestuur dit de beste oplossing voor de vereniging leek. 

 

Wanneer het congres deze motie aanneemt, ziet het bestuur zich genoodzaakt om af te treden. 

We ervaren het indienen van deze motie als een klap in het gezicht. En betreuren dat de motie is 

aangekondigd nog voordat het bestuur en de betrokken gremia de kans hebben gekregen om hun 

verantwoording volledig af te leggen. Dat is wat ons betreft ondemocratisch en ervaren wij als 

respectloos. Ook ervaren we het als een miskenning van het harde werk dat wij hebben verricht in 

deze moeilijke tijden en bij het oplossen van de situatie. Het bestuur heeft sinds haar aantreden in 

juli telkens de keuzes gemaakt waarvan zij op dat moment en onder die omstandigheden geloofde 

dat deze het beste waren.  

 

We willen de indieners er daarnaast op wijzen dat deze motie enorm veel pijn heeft gedaan bij de 

bestuursleden als persoon. Het heeft een impact achtergelaten op het welzijn en de motivatie van 

het bestuur om zich in te zetten voor onze mooie vereniging. 

 

 

We willen de indieners er daarnaast op wijzen dat deze motie enorm veel pijn heeft gedaan bij de 

bestuursleden als persoon. Het heeft een impact achtergelaten op het welzijn en de motivatie van 

het bestuur om zich in te zetten voor onze mooie vereniging. 
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Motie 9 Motie van afkeuring 
Indieners: Jens Bosman, Elte Hillekens, Luuk Voncken, Isabel Bos, Miriam Shaw, Marnix Princen, 

Freija de Hair, Wietse van den Bos, Wester Coenraads, Vincent Heerink, Bastiaan Haaksema 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat volgens het huishoudelijk 

reglement de voorzitter verantwoordelijk is voor de coördinatie van interne bestuurszaken; 

 

Overwegende dat: 

1. De voorzitter heeft verzaakt in het coördineren en in de gaten houden van interne 

bestuurszaken, 

2. Hierdoor essentiële deadlines zijn gemist, 

3. Hier leden, afdelingen en andere organen van DWARS de dupe van zijn geworden, 

4. De voorzitter herhaaldelijk foutieve informatie heeft verschaft aan leden en in het algeheel 

nauwelijks transparant is geweest naar de kascommissie, de raad van advies en de leden van 

DWARS, 

5. De voorzitter hier onvoldoende verantwoordelijkheid voor heeft genomen, 

 

Spreekt haar afkeuring uit over de handelswijze van de landelijk voorzitter van DWARS en gaat over 

tot de orde van de dag. 

 

Advies bestuur: Oordeel congres 

We vinden het als bestuur ongepast om te adviseren over een motie over ons eigen functioneren. 

 

Het bestuur ervaart deze motie als gericht tegen het hele bestuur, omdat wij 100% achter onze 

voorzitter staan. 

 

Wanneer het congres deze motie aanneemt, ziet het bestuur zich genoodzaakt om af te treden. 

We ervaren het indienen van deze motie als een klap in het gezicht. En betreuren dat de motie is 

aangekondigd nog voordat het bestuur en de betrokken gremia de kans hebben gekregen om hun 

verantwoording volledig af te leggen. Dat is wat ons betreft ondemocratisch en ervaren wij als 

respectloos. Ook ervaren we het als een miskenning van het harde werk dat wij hebben verricht in 

deze moeilijke tijden en bij het oplossen van de situatie. Het bestuur heeft sinds haar aantreden in 

juli telkens de keuzes gemaakt waarvan zij op dat moment en onder die omstandigheden geloofde 

dat deze het beste waren.  

  



DWARS Wintercongres 2020 | 12 en 13 december 2020 | Ingediende moties  
9 

Motie 10 Lief 
Indieners: Lykle Maatje 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat: 

1. De oude en nieuwe gedragscode oproepen om elkaar in vertrouwen en met respect te 

benaderen; 

2. De nieuwe gedragscode daarnaast oproept constructief te zijn; 

3. Alle kaderleden functies vrijwillig bekleden; 

4. Alle kaderleden zich met overtuiging inzetten voor de vereniging; 

5. De coronapandemie nog meer van onszelf en van de vereniging vraagt; 

6. De sfeer landelijk in de laatste maanden snel negatiever is geworden, maar ook een langere 

voorgeschiedenis kent; 

7. Deze nare sfeer ook steeds meer te merken is binnen afdelingen; 

8. Veel (kader)leden zich hierdoor bekneld voelen; 

 

Overwegende dat: 

1. Er geen sprake is van elkaar in vertrouwen benaderen, als elk woord en elke stap tegen 

mensen gebruikt kan worden; 

2. DWARS een verwelkomende plek en politieke leerschool wil zijn waar geleerd kan worden 

van fouten; 

3. De drempel voor leden om zich in te zetten voor DWARS nog hoger wordt; 

4. Dit geen goed teken is voor de toekomst van DWARS; 

5. We uiteindelijk allemaal door één deur moeten kunnen gaan; 

 

Betreurt de huidige omgangsvormen, en 

Roept leden op de gedragscode in gedachten te houden en lief te zijn voor elkaar. 

 

Advies bestuur: Overnemen 

Wij dragen deze waarden graag uit. Daarnaast gaat het bestuur na dit congres uiteraard aan de slag 

met de nadere uitvoering en uitwerking van de nieuwe gedragscode. 

Motie 11 Vogelbekdieren zijn 

awesome 
Indieners: Hessel Hoekstra (hoofdindiener) Luuk van Doornmalen, Olaf Slomp, Sinyuan Zhu, Tessa 

Makkus en haar vogelbekdiervriend, Isabel Bos , Frank Lemmers , Thomas Smits, Marijn Snijders, 

Casey Disco, Tony Holman, Astrid van Egmond, Emma den Brok, Arthur Eveleens 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, constaterende dat: 

1. We vandaag veel geleerd hebben over het nobele Vogelbekdier, 

2. Vogelbekdieren uit één gat poepen, plassen en eieren leggen, 
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Overwegende dat: 

1. We erg hebben genoten van de vogelbekdierfeitjes, 

2. Alle dieren natuurlijk gelijkwaardig zijn maar we graag een dier even extra willen waarderen, 

 

Roept vogelbekdieren uit tot het DWARSe dier van het jaar 2020, en roept de leden op om op het 

wintercongres 2021 wederom een DWARS dier van het jaar uit te roepen, 

 

En gaat over op de orde van de dag 

 

Advies bestuur: Overnemen 

We nemen deze motie graag. Het bestuur is nu al benieuwd naar het dier van volgend jaar! Zou het 

de mens of de vleermuis worden? Of misschien toch de antifa-beer? 

 

Motie 12 Een Tegengeluid 
Indieners: Titus van der Valk; Maddy Vangangelt; Sam L. Veeman 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, 

 

constaterende dat de pauzemuziek voornamelijk bestaat uit commerciële popmuziek 

 

overwegende dat dit soort muziek niet overeenkomt met onze identiteit als DWARS 

 

roept de congres commissie op om als pauzemuziek voortaan vet tegendraadse punkmuziek te 

gebruiken 

 

Advies bestuur: Ontraden 

We kunnen de uitwerking niet garanderen aangezien we hierin afhankelijk zijn van de techniek, 

locatie en licentiekosten. 
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Motie 13 Toegankelijkheid van 

moties 
Indieners: Jamie Grover; Oscar Lawson; Chris Haan; Alexandra Margariti; Jasper van Boven; Maddy 

Vangangelt 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, 

 

constaterende dat B1-niveau taalgebruik belangrijk is voor de toegankelijkheid voor alle leden. 

 

overwegende dat het taalgebruik en de lengte van moties (voorstellen) & wijzigingsvoorstellen vaak 

niet toegankelijk is. 

 

Vraagt het bestuur om DWARSers te herinneren aan het gebruik van toegankelijke taal bij het 

indienen van voorstellen. En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Advies bestuur: Overnemen 

Neele herinnert ons hier altijd aan tijdens de bestuursvergaderingen, ze doet dat graag voor de hele 

vereniging. 

Motie 14 Aanpassing format voor 

moties 
Indieners: Jamie Grover; Oscar Lawson; Chris Haan; Alexandra Margariti; Jasper van Boven; Maddy 

Vangangelt 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020, 

 

constaterende dat B1-niveau taalgebruik belangrijk is voor de toegankelijkheid voor alle leden. 

 

overwegende dat het taalgebruik en de lengte van moties (voorstellen) & wijzigingsvoorstellen vaak 

niet toegankelijk is. 

 

Vraagt het bestuur om een formulier dat uit toegankelijke taal bestaat te maken voor het indienen 

van voorstellen. En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Advies bestuur: Ontraden 

We leggen liever het memoformulier uit. Zeker omdat dit formulier ook in de “echte” politiek wordt 

gebruikt. 
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Motie 15 Congressen zijn niet voor 

afdelingen, Motie editie! 
Indieners: Anna Robin Hogendoorn Streef, Chris Haan, Olaf Slomp, Sem Grootscholten, Jeanique 

Romeijnders 

 

Het DWARS congres bijeen op 12 en 13 december 2020,  

 

constaterende dat: 

1. Het woord congres wordt 58 keer gebruikt in het huishoudelijk regelement, waarvan maar 

één keer in lid 5 van artikel 13 hoofdstuk 6. In dat specifieke lid van het afdelingshoofdstuk 

wordt duidelijk gemaakt dat het congres boven de afdeling staat. Het is verwarrend als er 

naar leden gesproken of geschreven wordt over een afdelingscongres, waar het een 

algemene afdelingsvergadering betreft. 

2. Het woord congres in algemeenheid gebruikt wordt voor de hoogste 

vergadering/ledenvergadering en een afdelingsvergadering dit niet is. 

 

overwegende dat: 

1. DWARS een toegankelijke vereniging wil zijn. Dan past het niet om een regelende 

vergadering van een afdeling een afdelingscongres te noemen. Alleen de landelijke 

regelende vergadering heeft een schaalgrote die de naam congres rechtvaardigt. De 

schaalgrote kan voor {nieuwe} leden intimiderend overkomen. Een afdeling zou daarom dus 

niet het woord congres moeten gebruiken.  

2. DWARS een vereniging wil zijn die haar leden helpt groeien. Door het woord congres alleen 

te gebruiken voor de grootschalige landelijke regelende vergadering helpt DWARS haar 

leden om zich extra goed voor te bereiden op een bijeenkomst. Die voorbereiding is in 

mindere mate noodzakelijk voor een algemene afdelingsvergadering en zou tot extra stress 

bij {nieuwe} leden kunnen zorgen. Stress helpt niet bij groei.  

3. Wanneer men de dingen moeilijker wil verwoorden dan ze werkelijk zijn, moet men daar 

wantrouwig over zijn. Ingewikkelde taal is een manier om harde werkers tegen te werken. 

Ook in het verkeer zal men merken dat ingewikkelde instructies leiden tot het bereiken van 

de verkeerde bestemming. Als er gesproken wordt over de klimaatcrisis en niet over 

klimaatverandering, wordt er meer actie ondernomen op dit beleidsterrein. Onze politieke 

verwanten, de hippies, wisten al dat men de zaken simpel moet houden om tot wederzijds 

begrip te komen. 

4. Dat het landelijk bestuur de logica van deze motie onderschrijft, gezien hun commentaar op 

pagina 73 van de congresreader. 

5. Grappen bevatten een kern van waarheid, erken die waarheid en weet dat de hier 

voorgestelde motie het enige moreel juiste pad is. 

6. Hoofdindiener het einde van de DWARSe tijd in haar leven aan het bereiken is en er dus 

enige geldingsdrang in het spel is. Geldingsdrang een andere naam voor ambitie is. 

Hoofdindiener zich nederig doch strijdlustig stelt jegens het congres en andere betrokkenen. 
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1. Het voor leden duidelijk te maken dat er een algemene afdelingsvergadering bijeengeroepen 

wordt voor alle afdelingen wanneer die vergaderingen plaats vinden. 

2. Waakzaam te zijn op het gebruik van het woord afdelingscongres door afdelingen en daarop 

zullen handhaven. Dat mogen zij naar eigen inzicht doen. 

 

Advies bestuur: Ontraden 

We hechten waarde aan de onafhankelijkheid van afdelingen. Zolang het niet voor verwarring kan 

zorgen met landelijke congressen en het duidelijk is wat de statutaire en reglementaire functie van 

de algemene afdelingsvergadering is, vinden wij het prima. 

 

 

 


