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Inleiding
Om uitvoering te geven aan de motie die opriep om een financieel halfjaarverslag te 

presenteren op het wintercongres, heeft het bestuur gekozen om dit te doen in de vorm van 

dit “voorlopig financieel verslag” met daarin de tussenstand van de boekhouding en de 

stand van zaken wat betreft het convenant met GroenLinks.

Tussenstand boekhouding per 1 
december 2020

Omdat er nog dingen gecorrigeerd moeten worden in de boekhouding, is het nog niet 

mogelijk om een correcte tussenstand van de boekhouding te geven. Deze volgt zo snel 

mogelijk.

Als de tussenstand van de boekhouding niet vóór het congres gegeven kan worden, zal dit 

stuk per mail naar de leden worden gestuurd worden en krijgen leden de mogelijkheid om 

schriftelijk eerste en tweede termijn vragen te stellen, die worden beantwoord door de 

(interim-)penningmeester.

Tussenstand boekhouding per 1 
juli 2020

Zie hierboven.

Stand van zaken convenant
Het convenant met GroenLinks is de overeenkomst waarin DWARS en GroenLinks hun 

belangrijkste onderlinge afspraken in vast zullen stellen. Sinds bestuur-Master (2018-2019) 

zijn er gesprekken gaande tussen GroenLinks en DWARS over dit convenant. In juni 2020 

heeft DWARS de eerste conceptversie ontvangen. In dit convenant worden veel afspraken 
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die al op enige manier gemaakt waren met GroenLinks op papier gezet. Ook leggen we 

nieuwe afspraken vast.

Op het moment van schrijven is het convenant bijna klaar. Het bestuur is nog bezig met het 

verwerken van een laatste aantal van kleine opmerkingen. Eigenlijk hadden we het 

convenant al voor het wintercongres afgerond willen hebben, maar dit is niet gelukt 

vanwege het opstappen van de penningmeester. Het bestuur hoopt in januari 2021 definitief 

de stukken te kunnen tekenen. Daarna zal ook documentatie gemaakt worden voor 

volgende besturen die de gemaakte afspraken nader toelichten en extra context bieden.

Het convenant heeft de vorm van een basisovereenkomst met daar bij een aantal bijlagen 

per onderwerp. In de huidige conceptversie worden over de volgende onderwerpen 

afspraken gemaakt:

1. Algemene afspraken over de subsidie op basis van de Wet financiering politieke 

partijen (Wfpp) en de richtlijnen van de subsidiegever (het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

2. Wanneer en hoe de afspraken worden geëvalueerd samen met GL

3. Wanneer het convenant eindigt

4. De wijze van geschillenbeslechting

5. Personeel & organisatie

6. ICT-dienstverlening door GL

7. Administratieve dienstverlening door GL

8. Communicatie tussen DWARS en GL

9. De projectgelden van GL

10.De tijdelijke Jetten-gelden

11.Duolidmaatschappen van DWARS en GL

12.De overeenkomst over het DWARS-pand en de huisregels van het pand.
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