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Dit is de congresreader van het Wintercongres 2020! Door de coronacrisis is natuurlijk alles
een beetje anders, maar gelukkig is de congresreader toch nog (bijna) hetzelfde gebleven.
Zoals altijd bevat de congresreader bevat alle stukken die je nodig hebt voor het
Wintercongres, zoals de verantwoordingen, kandidaatstellingen, wijzigingsvoorstellen, en
moties. De komende weken wordt de congresreader ook nog een paar geüpdatet, dan
voegen we bijvoorbeeld door jouw moties toe. (Weten hoe je een motie indient? Check de
congrespagina! Ben je nieuw en wil je meer weten over een congres gaat, ook buiten
corona, lees dan het nieuweledenboekje). Op dit congres bespreken we verschillende
stukken, zoals de begroting en het beleidsplan voor 2020, en een nieuw visiestuk van de
commissie internationaal. Deze stukken zijn beschikbaar op de congrespagina.
Normaal nodigen we op een congres altijd verschillende sprekers uit. Omdat het dit jaar
online is willen we het niet al te lang maken en dus hebben we maar één spreker: Sylvana
Simons, partijleider, lijsttrekker, en tot voorkort gemeenteraadlsid in Amsterdam van BIJ1.
Zij komt haar over haar politieke visie vertellen, en welke rol DWARS, GroenLinks, en jij
daarin kunnen spelen. Ook gaan we met haar in gesprek . Daarnaast komt er ook nog een
korte update van de leukste Tweede Kamerfractie over hoe het is om Kamerlid te zijn in
coronatijd.
Een congres is normaal naast dé plek om als lid jouw zegje te doen over welke kant DWARS
op gaat ook altijd een heel gezellig evenement. Helaas hebben we moeten besluiten om
streng te zijn in wie er dingen mag zeggen (via chat en inbellen) op het congres. Gelukkig
organiseert de Bijzondere Activiteiten Comissie (de BACo) op de zaterdag van het congres
DWARS Got Talent!, hier kun je gezellig digitaal met andere DWARSers samen zijn.
Natuurlijk kun je tijdens het congres ook gezellig in contact zijn met je vrienden binnen
DWARS, helaas wel via je eigen kanalen. Bij DWARS gaan we altijd op een prettige manier
met elkaar om. Daarom heeft DWARS een gedragscode. Deze geldt bij het congres en
DWARS Got Talent! en we willen je vragen om je er ook in je eigen congresgangerskanalen
aan te houden.
We hebben heel erg ons best gedaan om, ondanks dat we je niet kunnen zien, het congres
zo leuk mogelijk te maken en zo veel mogelijk op een normaal congres te laten lijken. Wat
precies de nieuwe digitale congresorde is vind je hieronder, lees deze goed door. We
wensen je veel plezier en hopen jullie snel weer in ’t echt te zien.

Veel liefs,
Het bestuur en de congrescommissie
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Locatie
Crowdcast
In verband met de corona-crisis is het congres dit jaar grotendeels digitaal. Je doet met het congres
mee via het programma Crowdcast. De link krijg je via de mail waarmee je je hebt aangemeld en
vind je binnenkort in deze reader. Een korte uitleg over hoe Crowdcast werkt vind je hieronder.
Het bestuur, het congrespresidium, en de spreker zijn via deze link allemaal live vanaf de
congreslocatie te volgen. Ook de congrescommissie en de stemtelcommissie zijn fysiek aanwezig en
werken vooral achter de schermen. Je kunt vanuit thuis schriftelijk vragen stellen, en bij het
verdedigen van een motie, wijzigingsvoorstel, of amendement word je via Crowdcast ingebeld.

Contactpersonen
Myrte Hesselberth
congres)
Neele Boelens

06 34533495

(Campagne DWARS; voorafgaand en tijdens het

06 49648026

Hiske Scholtens
Niek Blonk
Pim van der Werff
Thomas Smits
vooraf)
Sabine Scharwachter

06 30943270
06 18679433
06 11145981
06 37488474

(Organisatie en leden DWARS; technische, nietstemgerelateerde problemen
(Stemtelcommissie en helpdesk tijdens het congres)
(Stemtelcommissie en helpdesk tijdens het congres)
(Stemtelcommissie en helpdesk tijdens het congres)
(Voorzitter congrescommissie, algemene vragen

06 28235702

(Voorzitter DWARS)

Bijgewerkt
10/12/20

Programma
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Avondprogramma
Als je je hebt ingeschreven voor het congres, kun je ook deelnemen aan het avond programma. Het
avondprogramma wordt uitgezonden via dezelfde link als het congres.
Op de zaterdag van het congres zal de Bijzondere Activiteitencommissie zorgen voor een spetterend
avondprogramma: DWARS Got Talent! Op 12 december vanaf 19:30 zullen we samen genieten van
de vele talenten die DWARSers hebben. Door de coronamaatregelen doen we dit online met vooraf
ingezonden filmpjes. Ook is er een toffe muziekquiz en zijn er prijzen te winnen. Meer informatie vind
je op de website: https://dwars.org/agenda/bacos-dwars-got-talent/

Vergaderorde
Tijdens de verkiezingen, wijzigingsvoorstellen en verantwoordingen
 Stemmen per acclamatie doen we via de poll-optie van Crowdcast. Heb je een
vraag/opmerking? Stem dan tegen en typ je vraag direct in de Crowdcast chat. Ook
stemmingen over de congresorde gaan via de poll-optie. Denk hierbij aan de agenda
wijzigen of stukken wel of niet toelaten.
 Alle andere stemmingen gaan via Inkesta, dat staat hieronder uitgelegd.
 Punten van orde maak je via de Crowdcast chat. Typ dan eerst ‘Punt van orde’.
 Voor de verantwoordingen en vragen over moties/wijzigingsvoorstellen/amendementen die
op tijd ingediend waren was er een eerste termijn voor vragen. Deze was schriftelijk online.
De antwoorden vind je hier.
 Op het congres mogen er bij de meeste onderwerpen alleen vragen worden gesteld voor de
tweede termijn: dit zijn vragen die gaan over de antwoorden op de vragen van de eerste
termijn. Nieuwe vragen zijn niet toegestaan en worden door de dagvoorzitter niet
geaccepteerd.
o Je mag in de tweede termijn wél (nieuwe) eerste termijnsvragen stellen als ze gaan
over dingen die pas na de sluiting van de eerste termijnsvragen (8 december)
gebeurd of bekend geworden zijn.
o Bij sommige onderwerpen is zijn alle eerste termijnsvragen wel toegestaan, dit staat
bij het agendapunt aangegeven in deze reader.
 Voor tweede termijnsvragen en vragen over moties/wijzigingsvoorstellen/amendementen
opent de dagvoorzitter zoals normaal een termijn. Er wordt dan een link gedeeld in de
Crowdcast chat waar je op kunt klikken zo lang de termijn open is en daar kun je de vraag
stellen. Geef hierbij duidelijk je naam aan.
 De dagvoorzitter kan vragen of er behoefte is aan een derde termijn. Als je een derde
termijnsvraag hebt (alleen vragen over antwoorden in de tweede termijn!) mag je in de
Crowdcast chat ‘derde termijn’ typen. De dagvoorzitter geeft je dan toestemming om je
derde termijnsvraag direct in de Crowdcast chat te typen.
 Als je een motie/wijzigingsvoorstel/amendement verdedigt of vragen beantwoord maar niet
fysiek aanwezig bent word je ingebeld. Je krijgt dan een paar minuten voor je aan de beurt
bent in Crowdcast een verzoek tot inbellen. Als je dat accepteert kom je in een aparte sessie
met iemand van de techniek en een lid van de congrescommissie. Als je aan de beurt bent
word je verplaatst naar de algemene sessie en verschijn je op groot scherm achter de
dagvoorzitter.
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Veranderingen door corona
Bij een online congres gaat het net allemaal even anders dan normaal. Daarom hebben we hier een
korte samenvatting voor je waarin we uitleggen hoe we het bij dit congres gaan doen. Deze uitleg
komt uit het nieuweledenboekje. We hebben ons best gedaan het zo eerlijk en democratisch
mogelijk te doen en het zo veel mogelijk op een normaal congres te laten lijken. Dit wordt natuurlijk
op de dag zelf allemaal door de dagvoorzitter nog een keer uitgelegd. Veel plezier!
Orde in Crowdcast: Om de orde te bewaren mag je de Crowdcast chat alleen gebruiken voor
bepaalde dingen, namelijk: punten van orde, derde termijn aanvragen, derde termijn vragen zelf, en
vragen bij een stemming per acclamatie. Gezellig kletsen mag altijd, maar wel graag via andere
kanalen. Om het eerlijk en democratisch te houden gaan alle stemmingen via Inkesta. We gebruiken
we de ‘questions’ en ‘poll’ opties van Crowdcast alleen voor stemmingen per acclamatie.
Vragen stellen: Bij een online-congres kun je digitaal vragen stellen. Eerste termijn vragen worden
van te voren gesteld via de congrespagina op de website. Deze worden schriftelijk in de reader
beantwoord. Voor tweede termijn vragen en vragen over dingen die pas na de eerste termijn (9
december) gebeurd of bekend geworden zijn, worden er zoals altijd termijnen geopend. In een
termijn delen wij in de Crowdcast chat een link waar je je vragen naar ons kunt opsturen. De
congrescommissie zorgt er dan voor dat deze vragen en de naam van de indieners bij het 3e
presidiumlid komen. Deze leest de vragen voor. Een derde termijn komt er alleen als iemand in de
Crowdcast chat daar om vraagt en de dagvoorzitter die toekent. Je kunt je vraag dan na
toestemming van de dagvoorzitter in de Crowdcast chat stellen.
Punt van orde maken: Je kunt een punt van orde maken, bijvoorbeeld over het systeem of de manier
van werken, door in de chat te typen ‘punt van orde:’ en daarna je punt van orde. Als het een
technisch probleem is, dan zal de congrescommissie of de techniek het oplossen. Alle andere punten
van orde worden door het congrespresidium opgelost.
Stemmen en verkiezingen: Om het eerlijk en democratisch te houden gaan dit keer alle stemmingen,
via Inkesta, ook die met een gewone meerderheid en niet over personen. Als het tijd is voor een
stemming krijg je van Inkesta automatisch een link waarmee je kunt stemmen. Deze link krijg je op
het e-mailadres waarmee je je hebt aangemeld voor het congres. We proberen zo veel mogelijk
stemmingen in één keer te doen, zodat je zo min mogelijk een nieuwe mail hoeft te openen. De
dagvoorzitter geeft duidelijk aan wanneer een stemming opent en wanneer die sluit. Als er op een
motie of wijzigingsvoorstel een amendement is ingediend, dan wordt in de eerste ronde het
amendement behandeld, en wordt de motie of het wijzigingsvoorstel in de eerstvolgende Inkestaronde behandeld. Dit geldt ook voor moties of amendementen die elkaar tegenspreken. De meest
verstrekkende wordt dan eerst behandeld, en afhankelijk van de uitslag wordt de minder
verstrekkende versie de volgende stemronde behandeld.
Let op: het kan even duren voordat je de mail van Inkesta hebt. Als je problemen hebt met stemmen
kun je direct contact opnemen met de nummers op het scherm van de Crowdcast. Deze nummers
vind je ook bovenaan in de reader
Let op II: stemmingen per acclamatie (zoals de aanname van de notulen of de instemming van het
congrespresidium) doen we via de poll-functie van Crowdcast. Je mag op dat moment wél een vraag
direct typen in de Crowdcast chat.
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Snotneus en Corrie van het congres: Ook digitaal kun je kritische en oplettende vragen stellen, dus
zoals altijd kiest de congrescommissie een Snotneus uit. Ben jij de Corrie? Stuur een foto van jezelf
met je prachtige outfit naar martijn@dwars.org, de mooiste outfit delen we op de laatste dag in de
Crowdcast. Je mag natuurlijk ook je outfit delen op sociale media, tag dan DWARS en gebruik
#DWARScongres en #CyberCorrie.
Let op, als je je foto stuurt, dan stem je ermee in dat deze eventueel aan de rest van het congres
getoond wordt. Inzenden kan tot uiterlijk 14:00 op 13 december.

Hoe werkt Crowdcast?
In e-mails van 27 november en later heb je een link gekregen voor het congres. Dit is een link naar
het programma Crowdcast, wat direct in je browser werkt. Crowdcast werkt het beste met Google
Chrome. Je hoeft voor Crowdcast geen account aan te maken. Vanaf 10 december vind je in de
reader een uitgebreide stap-voor-stap uitleg over hoe je in de Crowdcast komt.
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Perslijst
Bijgewerkt
02/12/20:

DWARS in de media
Datum
18/06/2020

Onderwerp
Neele en Brian
verkozen in
DWARS
bestuur
Martijn in
DWARS
bestuur

Medium
Dagblad070

Link
https://dagblad070.nl/
Politiek/twee-hagenaars-inbestuur-dwars-gl-jongeren

Delftse post

Luuk in
DWARS
bestuur
Burgerinitiatief

Het Carillon

https://www.delftsepost.nl/
nieuws/nieuwsflits/987548/
delftenaar-martijn-staal-inbestuur-dwars-groenlinksejongeren
Krant drukwerk

30/06/2020

Stembusakkoo
rd

Nederlands Dagblad

03/09/2020

Oeigoeren
actie

Reformatorisch Dagblad

03/09/2020

Oeigoeren
actie

Het goede leven

04/09/2020

Oeigoeren
actie
Opinie: Rutte
doe meer voor
jongeren

Friesch Dagblad

Actie FNV
schuldenstelsel

Punt Avans

23/06/2020

24/06/2020

30/06/2020

06/10/2020

04/11/2020

Reformatorisch Dagblad

Algemeen Dagblad

https://www.rd.nl/vandaag/
politiek/jongerenclubs-maakburgerinitiatief-bereikbaarvoor-16-jarigen-1.1675895
https://www.nd.nl/opinie/
opinie/980053/lodewijk-enjesse-sluit-je-aaneen
https://www.rd.nl/vandaag/
politiek/jongeren-vragenmet-campagne-actie-vooroeigoeren-1.1691963
https://
www.hetgoedeleven.nl/
artikelen/we-mogen-dewandaden-tegen-deoeigoeren-niet-negeren?
harvest_referrer=https%3A
%2F%2Fwww.google.com
%2F
Krant drukwerk
https://www.ad.nl/opinie/
zekerheid-en-stabiliteithebben-jongerennodig~a17470df/?
fbclid=IwAR0T6WH19ygV12
CeG1qAReOkXrCJ7Mo1o28
O3-UWMwS9aeByjeEEcJ2fOo
https://punt.avans.nl/
2020/11/piepklein-protestvan-politieke-jongerentegen-leenstelsel/
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24/11/2020

Opinie
commissie
Zorg en
Welzijn

Commissie Zorg & Welzijn

https://joop.bnnvara.nl/
opinies/de-zorg-staat-stil
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Algemene bestuursverantwoording
Het bestuur heeft een los stuk aangeleverd voor de evaluatie financiën. Dit kun je binnenkort vinden
op de congresdocumentenpagina. Dit stuk hoort ook bij de algemene bestuursverantwoordingen. Bij
de bestuursverantwoordingen worden alleen tweede termijnsvragen behandeld.
Onze eerste maanden als bestuur waren een behoorlijke achtbaan. Vlak na het zomerreces moesten
we twee weken in quarantaine en werd ons eerste officiële bestuursweekend afgelast. Een maand
later werden de coronamaatregelen van de overheid aangescherpt en gingen we allemaal weer
thuiswerken. Toch hebben we ons – zo goed en zo kwaad als het gaat – aangepast aan deze
omstandigheden, elkaar beter leren kennen, onze werkwijzen op elkaar afgestemd en volop plannen
gemaakt en uitgevoerd!

Politiek
We begonnen met het bepalen van onze politieke speerpunten en campagnestrategie. Daarnaast
deden we samen met andere politieke jongerenorganisaties (PJO’s) mee aan het
jongerenklimaatmanifest, de actie van de #NietMijnSchuld-campagne, het Rutgers debat en een
online PJO-debat. Ook namen we initiatief voor een gezamenlijk opiniestuk in het AD. Voor een
aantal andere opiniestukken vonden we geen goed moment of vervloog deze alweer. De
aankomende tijd willen we hier assertiever zijn. Twee keer waren we te gast in een podcast en één
keer op de radio. Bij GroenLinks waren we nauw betrokken bij het studiefinancieringsvoorstel en
deden we een interne oproep voor een inclusieve kandidatenlijst. Ook hebben we uitgebreid
feedback gegeven op haar verkiezingsprogramma en schreven we aan amendementen. Actievoeren
zat er op landelijk niveau helaas niet in, maar ondertussen werken we aan plannen om activisme
binnen DWARS een grotere plek te geven.

Activiteiten
Veel activiteiten die normaal gesproken in het eerste halfjaar plaatsvinden konden helaas niet
doorgaan. Een activiteit over institutioneel racisme, DWARS XL en de afdelingendag gingen online
door. Daarnaast hebben we twee online inspraakavonden georganiseerd. De eerste maanden
stonden verder vooral in het teken van onderzoeken en plannen hoe we het beste met de
coronasituatie moeten omgaan. We gebruiken onze creativiteit om DWARS beter aan te passen aan
de anderhalvemetersamenleving door middel van online edities van activiteiten en andere digitale
mogelijkheden, en door meer financiële ondersteuning voor activiteiten van afdelingen.

Organisatie
In augustus is DWARS verhuisd naar een spiksplinternieuw pand! Ook hebben we de gesprekken met
GroenLinks om onderlinge afspraken vast te leggen in een convenant voortgezet. Verder hebben we
hard gewerkt aan ons beleidsplan en een aantal plannen voor de komende tijd al in de steigers
gezet. In september verwelkomden we ons 5000e lid. We werken aan een plan om DWARS beter
aangepast te maken aan dit alsmaar hogere ledenaantal. Vernieuwingen aan de huisstijl en
binnenkort een vernieuwde website passen daar ook goed bij. Verder stuurden we kaartjes om
kaderleden een hart onder de riem te steken in deze tijden en te laten weten dat we hun inzet
ontzettend waarderen!
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Rondom de financiën en de begroting zijn er grote fouten gemaakt. Hier is te lang geen grip op de
situatie geweest, waardoor problemen zich konden opstapelen. In alle hectiek zijn we ook flink
tekortgeschoten in de communicatie en transparantie tegenover elkaar, de Raad van Advies, de
Kascommissie en de leden. Door met z’n allen de schouders eronder te zetten, hebben we de meest
dringende problemen kunnen oplossen. Dit heeft er wel toe geleid dat andere financiële zaken op de
lange baan zijn geschoven en nog niet zijn geregeld.
In de evaluatie lees je meer over de gang van zaken rondom de financiën. Dit heeft ertoe geleid dat
de penningmeester in goed overleg met het bestuur het moeilijke besluit heeft genomen om niet
verdsr te gaan dit jaar. We willen de penningmeester bedanken voor zijn inzet en gaan hem missen in
ons team!
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Verantwoording Sabine Scharwachter
Voorzitter
Bij de bestuursverantwoordingen worden alleen tweede termijnsvragen behandeld.
De afgelopen maanden liep niets zoals verwacht. De coronacrisis beperkte veel, maar het bood juist
ook kansen en ruimte voor nieuwe ideeën. Een uitdagende tijd, maar ik vind het ondanks de
tegenslagen nog altijd super plezierig en leerzaam om dit met mijn lieve, grappige en enthousiaste
bestuursgenoten te mogen meemaken!

Bestuur
Als voorzitter heb ik geprobeerd mijn bestuursgenoten, hun plannen en verwachtingen snel beter te
leren kennen. Net na de inwerkperiode heb ik ook een gezellig bestuursweekend georganiseerd. Dat
was achteraf extra fijn, omdat het volgende bestuursweekend niet door kon gaan vanwege mijn
coronabesmetting. Een uitdaging blijft om van acht enthousiaste, ambitieuze bestuursleden één
bestuur te maken. Toen we begin oktober weer thuis kwamen te zitten vanwege de verscherpte
coronamaatregelen, heb ik mijn hoofd behoorlijk gebroken over de vraag: hoe hou ik mijn bestuur bij
elkaar in coronatijd? Ik heb toen veel tijd besteed om iedereen gemotiveerd te houden en mee te
denken over oplossingen voor coronagerelateerde problemen.
Rondom de financiële situatie gingen veel dingen fout. Ik vind het jammer dat ik hierin te weinig
medeverantwoordelijkheid heb genomen en te afwachtend ben geweest. Vervolgens was ik te zeer
gefocust op het oplossen van problemen, waardoor ik onvoldoende oog had voor zaken zoals het
betrekken van mijn bestuur, de RvA en de Kasco bij de situaties en communicatie en transparantie
naar leden. Dit is in het bijzonder fout gelopen toen ik verzaakte de verplaatste deadline voor de
begroting naar de rest van het bestuur te communiceren. Hierdoor konden zij geen weloverwogen
keuze maken over het uitstellen van het inleveren van de begroting. Ook zijn de RvA en KasCo niet
ingelicht over dit besluit. Op den duur kreeg ik het gevoel dat mijn andere taken gingen lijden onder
de financiële situatie. Hierdoor heb ik bijvoorbeeld minder tijd kunnen steken in politieke uitingen.

Vereniging
Wat ik ontzettend jammer vind, is dat ik veel DWARSers nog nooit of al lang niet meer fysiek heb
kunnen ontmoeten. Soms is het daardoor moeilijk aan te voelen wat er onder leden speelt. Bij de
online activiteit over institutioneel racisme mocht ik modereren en bij DWARS XL het openingspraatje
houden. Op de online afdelingendag heb ik een workshop over inclusie gegeven. Ondertussen ben
ik aan de slag gegaan met een plan voor activisme binnen DWARS. Hiervoor heb ik een online
inspraakavond georganiseerd. Ook werk ik mee aan DWARS5000, een plan voor onze groeiende
organisatie. Verder heb ik samen met Luuk gesprekken met GroenLinks over het convenant gevoerd.
Hierin staan alle onderlinge afspraken tussen DWARS en GroenLinks.

Externe relaties
In de eerste maanden heb ik veel nieuwe mensen mogen ontmoeten. Eerst fysiek, later online. Ik heb
het initiatief genomen voor een periodiek PJO-overleg met andere politieke jongerenorganisaties.
Ook ben ik samen met Youth for Climate een overleg begonnen voor jongerenorganisaties die zich
bezighouden met klimaatactie. Daarnaast ben ik namens DWARS betrokken bij de organisatie van de
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volgende grote klimaatactiedag. Verder heb ik goede contacten gelegd binnen GroenLinks om
draagvlak te creëren voor onze amendementen op het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Als
voorzitter ben ik standaard aanwezig bij vergaderingen van de Tweede Kamerfractie, campagnechefs
en het partijbestuur. Inmiddels heb ik goed door hoe het intern bij GroenLinks werkt en weet ik me
steeds vaker te mengen. Vanwege corona kan ik helaas alleen op afstand meeluisteren met de
fractievergaderingen. Aanvankelijk was dit tijdelijk en met de oplopende besmettingen heb ik hier
niet moeilijk over gedaan, maar ik merk dat het een stuk lastiger is om echt goed mee te doen
zonder de gezichten van de rest te kunnen zien. Hopelijk kan ik snel weer vaker fysiek aanschuiven!

Politiek
Samen met Myrte en Sander heb ik gewerkt aan het uitdenken van onze speerpunten en de
campagnestrategie. Ook ben ik druk geweest met feedback en amendementen voor het
verkiezingsprogramma van GroenLinks. Daarnaast heb ik initiatief genomen om met een aantal
groepen binnen GroenLinks een interne oproep te doen voor een inclusieve kandidatenlijst. Verder
heb ik op initiatief van Jongeren Milieu Actief samen met andere politieke jongerenorganisaties
gewerkt aan een Jongerenmanifest voor Klimaatrechtvaardigheid. Ik ben blij met het eindresultaat!
Ook heb ik deelgenomen aan een debat over seks en seksualiteit van Rutgers, mocht ik praten in de
podcasts KiesAdvies en Dit wil je weten, ging ik het debat aan met de JOVD over studiefinanciering
op de radio, en deed ik mee aan de actie Zolang het nodig is. Reageren op de politieke actualiteit
was nog erg aftasten in het begin. Dat gaat ook steeds beter, maar ik denk dat we daar nog wel proactiever in kunnen zijn, bijvoorbeeld door vaker een opiniestuk in te sturen. We merkten dat er weinig
kansen voor mediaoptredens en debatten zijn in deze tijd. Ik wil deze de komende tijd vaker zelf
opzoeken.

Buddy: Rotterdam-Rijnmond
Afgelopen tijd heb ik regelmatig contact gehad met de voorzitter van mijn buddy-afdeling. Het
bestuur van Rotterdam-Rijnmond doet het hartstikke goed en ik zie vaak toffe activiteiten
voorbijkomen! Helaas heb ik op het moment van schrijven nog niet de kans gehad om (online) langs
te gaan, maar binnenkort ben ik in ieder geval zeker bij de Algemene Afdelingsvergadering.

Verantwoording Brian Lammens
Secretaris
Bij de bestuursverantwoordingen worden alleen tweede termijnsvragen behandeld.
DWARSers,
Afgelopen halfjaar mocht ik secretaris zijn van het bestuur. Het was een heel leerzame tijd tot nu toe.
Soms liep het heel goed, soms liep ik wel eens ergens tegenaan. Wat me af en toe zwaar valt is dat ik
weinig contact heb met de leden. Toch heb ik erg genoten van onze leden op de afgelopen online
activiteiten. Ik wil jullie erg bedanken voor jullie bijdrage het afgelopen halfjaar! Lotte, dankjewel voor
je fantastische werk vorig jaar!

Congressen en Congrescommissie
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Dit halfjaar was het een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat er een goed congres kwam.
Gelukkig staat er een Congrescommissie die hard heeft gewerkt. Zij hebben goede ideeën
aangedragen om ervoor te zorgen dat een online congres genoeg mogelijkheden biedt voor leden
om input te geven.
De Congrescommissie zelf is nu ook iets veranderd. Zo heeft deze commissie een eigen voorzitter en
secretaris. Het zorgt ervoor dat de commissie zelf veel meer op kan pakken en dat ik als secretaris
van het landelijke bestuur mij meer kan focussen op de procesmatige kant van het congres.
Voor het afgelopen halfjaar wil ik commissieleden Thomas, Tony, Hiske, Arthur, Astrid, medewerker
Wouter en penningmeester Luuk enorm bedanken voor hun harde werk en mentale steun tijdens het
organiseren van dit online congres.

Overstappen van Slack
Alle DWARSers met functies hebben toegang tot onze Slack. Deze dienst Slack bevindt zich niet in
Europa en daarom willen overstappen naar een andere dienst, namelijk Mattermost. Momenteel ben
ik in contact met een bedrijf dat onze Mattermost kan laten draaien, zodat het onderhouden van een
privacyvriendelijke Slack altijd goed wordt overgedragen aan een ander bestuur. Onze Mattermost
zal draaien op servers in Nederland. Ik verwacht dat het in januari kan worden afgerond en dat het
plan om over te stappen er dan ligt.

Ledenplatform
Het platform Mattermost werd al genoemd hierboven. Deze optie ben ik aan het bekijken of die
geschikt is voor een ledenplatform. Ook andere opties leg ik ernaast.

Algemene secretaristaken
Achter de schermen ben ik ook bezig met andere taken. Ik probeer er voor te zorgen dat de
cloudopslag op orde blijft, de notulen altijd vindbaar en help bestuursleden af en toe uit de brand
met digitale problemen. Tijdens de afdelingendag heb ik een privacytraining gegeven voor de
secretarissen van de afdeling. Dat werd door als nuttig ervaren.
Ik wil onze medewerker Wouter Witteveen ook heel erg bedanken voor zijn precieze en snelle werk
met de webshop, ledenadministratie, het archief en het ondersteunen bij het congres.

Buddy's
Ik heb fantastische afdelingsbuddy's, namelijk Overijssel en Gelderland. Zij leveren goed werk. Ga zo
door!
Vanuit mij persoonlijk wil ik toch zeggen dat ik onvoldoende mijn buddy's heb opgezocht. Ik wil het
komend halfjaar meer met mijn buddy's contact opnemen, omdat ik op die manier voor hen ook
makkelijker benaderbaar wordt.

Verantwoording Luuk van Doornmalen
Aftredend Penningmeester
Bij de bestuursverantwoordingen worden alleen tweede termijnsvragen behandeld.
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Zo ben je de nieuwe penningmeester en zo ben je al weer 5 maanden verder. De afgelopen tijd is
razendsnel voorbij gegaan, waarbij ik ook constant heb moeten rennen om het enigszins bij te
houden. Dat is niet gelukt en daar baal ik heel erg van. Wat het ook lastig maakte, is dat ik door het
constant rennen het overzicht verloor en niet goed communiceerde met de mensen om me heen. De
corona-situatie hielp hier ook niet aan mee. Natuurlijk werd er wel heel veel geslackt, maar daarbij
miste ik wel sociale interactie die zorgt voor een beter beeld van elkaars situaties. Uiteindelijk heb ik
samen met de rest van het bestuur besloten dat het beter is voor DWARS en voor mijzelf om af te
treden.
Mijn beginperiode als penningmeester was erg intens en echt heel veel werk. Mijn taken liepen
vertraging op en mijn deadlines waren soms onduidelijk. Sindsdien had ik hier vooral met hulp van
Sabine en mijn contactpersonen Aafke en Judith van de Raad van Advies (hierna RvA) aan gewerkt en
ging dit steeds beter. Ik heb geprobeerd om de RvA en KasCommissie (Hierna KasCo) veel te
betrekken bij mijn werk, ook al lukte dat niet altijd. Er was veel feedback te geven en het ging niet
altijd makkelijk, maar ik ben hen dankbaar voor alles wat zij hebben gedaan. Tenslotte wil ik ook mijn
medebestuursleden bedanken voor alle gezelligheid, samenwerking en steun, die er voor hebben
gezorgd dat ik nooit opgaf en altijd weer met goede moed aan de slag kon gaan voor DWARS.

Convenant en huisvesting
•
Een groot deel van het convenant gaat over de huisvesting en de financiële verhoudingen en
afspraken tussen DWARS en GroenLinks, waardoor ik daar als penningmeester nauw bij betrokken
ben geweest. Samen met Sabine en Martijn hebben we het convenant herschreven en steeds weer
bijgewerkt, na elk overleg van Sabine en mij met GroenLinks. Naast deze gesprekken met Sabine
voor te bereiden en te voeren ben ik bezig geweest met alle financiële aspecten onderzoeken,
afwegen en herschrijven. Daarnaast heb ik het convenant ook nog doorgenomen met een kennis die
juridisch onderlegd is. Daarmee heb ik wijzigingen opgesteld en adviezen vastgelegd die wij mee
konden nemen naar de onderhandelingen met GroenLinks.
•
Naast het convenant moest de nieuwe huisvesting geregeld worden, waar ik verantwoordelijk
voor was. Hierbij heb ik onze wensen voor de nieuwe huisvesting besproken met het bestuur en
overlegd met GroenLinks om dat te realiseren. Daarbij heb ik ook de praktische kant van het
verhuizen georganiseerd en mee uitgevoerd.
In deze twee projecten heeft veel tijd gezeten, die ik niet heb kunnen besteden aan andere taken
waardoor die vooruit werden geschoven. Achteraf had ik andere prioriteiten moeten stellen en mijn
taken meer moeten delegeren om aan andere dingen te werken die ik als penningmeester moest
regelen. Ondanks dit besef achteraf ben ik wel trots op wat we samen neer hebben gezet.
Declaraties
De declaraties lieten lang op zich wachten. Tegenslagen bij Triodos, bij het boekhoudsysteem en op
persoonlijk vlak waren hiervan de oorzaak. Toen ik eindelijk aan de slag kon, heb ik in 5 dagen tijd 50
uur doorgewerkt om alles met behulp van GroenLinks zo snel mogelijk af te ronden. Daarna hebben
we de situatie geëvalueerd. Achteraf had ik in augustus al contact op moeten nemen met
GroenLinks, de RvA en de KasCo om een andere werkwijze vorm te geven. Ik wil nogmaals mijn
excuses aanbieden aan mensen die hier last van hebben ondervonden.

Begroting
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Doordat de situatie met de declaraties veel tijd in beslag heeft genomen, lukte het niet om de
begroting voor 2021 op tijd af te hebben. Ik heb daar te weinig over gecommuniceerd en had de
deadlines rondom dit proces niet helder voor mezelf en voor de anderen die hiermee te maken
hadden. Uiteindelijk hebben we wel de begroting besproken en vastgesteld met het bestuur op tijd
voor de aanvraag van de WFPP-subsidie (onze voornaamste inkomsten), maar hebben de RvA en
KasCo daarna pas hun adviezen kunnen geven. De adviezen namen we mee voor het afmaken van de
begroting om voor te leggen aan het congres, maar dit kwam allemaal veel te laat.

Afdelingen
De afdelingen hebben het afgelopen jaar denk ik het meest geleden onder de tijd die ik kwijt was
aan alle andere verantwoordelijkheden en taken die ik had. Door alle drukte kon ik pas in oktober aan
de slag met het regelen van de overdrachten van de rekeningen van de afdelingen. Ik heb de
afdelings-penningmeesters op de hoogte proberen te houden van de situatie, maar zij hebben lang
gewacht op duidelijkheid en op hun rekeningen. Wel heb ik sinds de afdelingendag voor mijn gevoel
beter contact met de afdelingspenningmeesters gehad. Ik wilde voor hen een begrotingssjabloon
opstellen die zij kunnen gebruiken (als voorbeeld) voor de begrotingen van de afdelingen voor 2021.
Hierdoor zouden verschillen in verwachtte kosten voor de rekeningen, bankpassen en trainingen
voorkomen worden. Dat bleek afgelopen jaren het geval. Ook hierbij baal ik heel erg van de tijd die
het duurde voor alles geregeld werd en ik wil hiervoor nogmaals mijn excuses aanbieden aan de
afdelingen.

Overig
•
Ik ben bezig geweest met het uitzoeken van de (juridische) regelingen omtrent het
vacatiegeld en de bestuursbeurs. Daarbij heb ik gezocht of er een mogelijkheid was om het
vacatiegeld belastingvrij uit te kunnen betalen. Dit blijkt niet mogelijk te zijn, dus er moet belasting
over betaald worden. Nu we de wettelijke kaders weten, kunnen we dit verhelderen en een protocol
opstellen om dit te versimpelen voor het huidige en voor komende besturen.
•
Ik ben actief geweest bij de congrescommissie om de financiële afwegingen en
mogelijkheden voor het congres te verduidelijken en mee te denken tijdens vergaderingen.

Algemene bestuurstaken
Naast alle taken die mij als penningmeester toevielen, ben ik ook bezig geweest met algemene
bestuurstaken. Zo heb ik geholpen bij een aantal inspraakavonden en heb ik veel meegedacht en
feedback gegeven bij mijn medebestuursleden, vooral tijdens de bestuursvergaderingen.

Buddy: Leiden-Haaglanden
Als buddy van Leiden/Haaglanden heb ik een aantal keer contact gehad met de voorzitter over hoe
het gaat met de afdeling. Aangezien het goed ging heb ik weinig voor hen hoeven te betekenen als
afdelingsbuddy. Ik hoop dat het aankomend halfjaar goed zal blijven gaan met de afdeling en heb
alle vertrouwen in hen dat dat gaat lukken.

2021
Met alle drukte achter de rug en de hoognodige veranderingen die worden doorgevoerd, denk ik
dat de toekomst er goed uit ziet voor de financiën van DWARS. Ik hoopte nog aan de slag te kunnen
gaan met het donateursbeleid en mijn voornemen om DWARS een ANBI-status te geven, maar dat is
nu voor een toekomstig penningmeester om op te pakken. Ik denk graag nog mee over hoe dit het
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beste doorgegeven kan worden, mocht daar een beroep op worden gedaan. Ik kijk uit naar de
campagne en het lustrumjaar en verwacht daar als lid zeker bij aanwezig te zijn. Ik draag mijn bestuur,
de leden en DWARS als vereniging nog altijd een warm hart toe en ben voorlopig nog zeker niet
weg!
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Verantwoording Sander van der Goes
Politiek Secretaris en Vicevoorzitter
Bij de bestuursverantwoordingen worden alleen tweede termijnsvragen behandeld.
Lieve DWARSers,
Men zegt altijd ‘time flies when you are having fun’. Nou, dat is gebleken. Het afgelopen halfjaar jaar
is echt ontzettend snel voorbijgegaan. Ondanks dat ik tot nu toe enorm van mijn functie geniet, was
het bij vlagen zwaar. Waar ik altijd energie haal uit het zien en ontmoeten van mensen, fysieke
vergaderingen en leuke activiteiten, zat juist dit er afgelopen jaar allemaal niet in. Daarbij zijn er
intern wat zaken niet goed gegaan. Hier baal ik natuurlijk ontzettend van. Desondanks ben ik er trots
op dat dit ons er niet van heeft weerhouden om onze stinkende best te doen om onze vereniging
levendig en impactvol te houden. Ik zal in deze verantwoording pogen vijf hoofdpunten van mijn
werkzaamheden van het afgelopen halfjaar samen te vatten.

Inhoudelijke Commissies, portefeuillehouders & de Denktank Coronacrisis
Ten eerste wil ik alle presidia, de portefeuillehouders en de leden van de denktank enorm bedanken
voor hun inzet in de afgelopen tijd. Het was door deze hele corona-situatie niet altijd even makkelijk,
maar het geeft vertrouwen als ik zie dat jullie zo enorm goed met de hele situatie zijn omgegaan. In
het afgelopen jaar heb ik in goed contact gestaan met de commissiepresidia van de inhoudelijke
commissies. Zo zijn we ten tijde van schrijven aan de slag met de Gemeenteraadsverkiezingen van
2022 en heeft dit bestuur een flink aantal nieuwe presidiumleden benoemd. Voor hen is een tijd
geleden een klassikale, digitale inwerking georganiseerd. De commissies die vorig jaar wat moeite
hadden met draaien, zijn nu enorm goed bezig en hebben een goede aanwas van leden. Ik heb
aangegeven dat ik me faciliterend wil opstellen en laagdrempelig wil zijn voor presidia. Ik heb het
idee dat dit tot nu toe goed is gelukt. Ook heeft het bestuur drie nieuwe portefeuillehouders
benoemd en is de Denktank Coronacrisis opgericht die als doel heeft om DWARSe oplossingen te
verzinnen voor de Coronacrisis en alles wat daarbij komt kijken.

Politieke lijn
Vanuit de politieke driehoek/vierkant heb ik me afgelopen periode vooral beziggehouden met het
leenstelsel en de (inkomens)positie van jongeren. Zo heb ik een meerdere keren, samen met Sabine,
vergaderd met GroenLinks en hebben we in ieder geval kunnen bijdragen aan een betere positie van
jongeren in het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Omtrent dit onderwerp heb ik namens
DWARS ook meegedaan aan een onderdeel van de #NietMijnSchuld campagne. Daarnaast heb ik
samen met de Jonge Socialisten, PerspectieF en de Jonge Democraten een brief geschreven over de
vergrootte onzekerheid van jongeren door deze crisis.

De verkiezingen
DWARS wilde de stempel drukken hebben op het verkiezingsprogramma van GroenLinks. Hiervoor
heb ik de leiding genomen om een proces in te richten waarmee we onze impact konden
maximaliseren. Uiteindelijk heeft DWARS meer dan 80 amendementen ingediend. Ik kijk tevreden
terug op dit proces en zou het ook zeker aanraden voor een volgende verkiezing. Ik zou mijn
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opvolger wel willen adviseren eerst het tijdpad van GroenLinks uit te vragen. Doordat deze voor ons
onduidelijk was, hebben wij te midden van het proces een wijziging van tijdpad moeten doorvoeren.

Vicevoorzitter
In mijn rol als vicevoorzitter heb ik met Sabine afgesproken dat ik met name een ondersteunende en
faciliterende rol zou vervullen. Zij zou vooral aangeven wanneer ik haar kon helpen en ik zou me
verder ook bezighouden met de sfeer binnen de groep. Zo heb ik geprobeerd om permanent in de
gaten te houden hoe mensen zich voelden in het bestuur en heb ik dit gecommuniceerd naar Sabine.
Daarnaast heb ik Sabine voorbereid op media-optredens, debatten en onderhandelingen. Ook toen
Sabine een tijd uit de running was door corona heb ik haar taken waargenomen. Ik denk dat ik proactiever had kunnen handelen als het aankomt op het functioneren van het bestuur op afstand. Zo
had ik bijvoorbeeld zelf meer sociale dingen kunnen voorstellen, wat positief was geweest voor de
sfeer.
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Buddy
Ik ben de buddy van DWARS Groningen. Net als vorig jaar draait DWARS Groningen goed. Het is
een actieve afdeling die ook tijdens corona veel leuke activiteiten organiseert. Ik heb goed contact
met de voorzitter van Groningen en hoop dat het bestuur hun goede werk blijft doorzetten de
komende periode.

Verantwoording Janno Rook
Internationaal Secretaris
Bij de bestuursverantwoordingen worden alleen tweede termijnsvragen behandeld.

Algemeen bestuurslid
Tegenslag omzetten in kracht, die woorden passen goed bij deze bestuursperiode. De dag van het
zomercongres en de coronacrisis waren tegenslagen, en ik zal zeker nog een paar keer hopeloos naar
het scherm staren de komende tijd. De coronacrisis maakt veel plannen lastig. Hoewel ik nog elke
dag leer, ben ik trots op de manier waarop we als bestuur blijven doorgaan om er iets moois van te
maken. Binnen het bestuur ben ik meestal niet degene die het meeste zegt, maar op de voor- en
achtergrond help ik mijn bestuursgenoten waar ik kan. De algemene bestuurstaken worden in
onderling overleg goed uitgevoerd, maar ik wil komende periode wel meer van deze taken op me
nemen, ook omdat er binnen mijn eigen portefeuille vaak minder te doen is. Tot nu toe heb ik me
o.a. bezig gehouden met ondersteunen bij activiteiten en sollicitatiegesprekken. Op het moment van
schrijven ben ik bezig met het maken van een document met tips voor afdelingen om het toch
gezellig te houden ondanks de coronacrisis. De sfeer binnen het bestuur is goed, hoewel het soms
lastig is dat we niet bij elkaar kunnen komen. Wat betreft mijn persoonlijke vaardigheden: het lukt mij
door het bestuursjaar heen steeds beter om mijn tijd in te delen en DWARS en studie te combineren.
Door mijn agenda per dag strak bij te houden, wil ik in de toekomst efficiënter werken en weet ik
beter waar ik mijn tijd aan besteed.

Functiespecifiek
Internationaal Secretaris zijn in coronatijd, het is ingewikkeld. Ik moet creatief zijn. Ontmoetingen met
Jong Groen (onze Belgische collega’s), Grüne Jugend (onze Duitse collega’s) en de General
Assembly (GA), het congres van de FYEG, het is allemaal online. Toch zijn er gelukkig genoeg dingen
die wel kunnen. Ik probeer er het beste van te maken. De online Brusselreis is in de maak. De
reiscommissie en Internationale Activiteitencommissie worden omgevormd tot een nieuwe commissie
die o.a. de lange reis gaat organiseren. Aan de ene kant bespaart het wat tijd doordat er voor reizen
minder georganiseerd hoeft te worden. Aan de andere kant moeten we het geheel zelf de
alternatieve vormen van reizen bedenken, gezien geen van mijn voorgangers daar ervaring mee
heeft. Verder overweeg ik om voor de volgende GA van de FYEG een delegatie op te zetten waar
ook leden bij aan kunnen sluiten.
Op de avond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen wilde ik een activiteit organiseren met een
spreker en mogelijkheden voor leden om met elkaar erover in gesprek te gaan. Helaas is deze
activiteit niet doorgegaan door slechte planning van mijn kant, waardoor ik te laat begonnen ben
met het benaderen van sprekers. Ook de COP-actie is minder groot geworden dan ik had gehoopt,
deels door de scherpere coronamaatregelen en deels doordat ik de plannen te laat concreet heb
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gemaakt. Daardoor is er niet meer dan een uitgebreide post op sociale media gepland. Wel denk ik
dat er een goede basis is voor de plannen op internationaal gebied voor het komende halfjaar.
Met hulp van mijn voorganger Miriam Shaw hebben we successen geboekt op de GA. Een resolutie
van DWARS over veganisme is, tegen de verwachting in, aangenomen, waardoor FYEG nu een stuk
positiever over veganisme denkt. Namens DWARS ondersteunde ik een actie met andere PJO’s om
de grove schendingen van de mensenrechten van de Oeigoeren in China aan te kaarten bij de
Tweede Kamer, en ik ben hierover in gesprek met de TK-fractie. Hiervoor is intussen steeds meer
aandacht in de politiek. Ook dienden we een behoorlijk aantal amendementen in op het conceptverkiezingsprogramma van GroenLinks, ook op internationaal gebied. Als laatste bestaat er sinds
september naast een politieke driehoek ook een politiek vierkant. Net als de politieke driehoek,
werkt het politiek vierkant aan acties en politieke uitingen op bv. sociale media, maar dan op
internationaal gebied.
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Buddies: Utrecht en Brabant-Zeeland
Met mijn buddies heb ik aan het begin van de maand een vast belrondje. Bij Brabant ben ik langs
geweest en bij Utrecht staat dat op de planning om binnenkort een activiteit te bezoeken, naast de
AAV’s waar ik aanwezig ben om de stemprocedures in goede banen te leiden. De afdeling Utrecht
draait over het algemeen goed. De afdeling Brabant had in het begin moeite om op gang te komen,
maar draait steeds beter. De buddies weten mij voor vragen te vinden wanneer nodig, en ik hoop dat
we dit komende tijd door weten te zetten.

Verantwoording Martijn Staal
Scholing & Activiteiten
Interim penningmeester
Bij de bestuursverantwoordingen worden alleen tweede termijnsvragen behandeld.

Inleidend
Waar waarschijnlijk veel van jullie zich in kunnen herkennen, is de coronapandemie niet zo goed voor
mijn tijdsbesef. Toch heb ik me inmiddels al vier maanden mogen inzetten als bestuurslid voor onze
mooie vereniging.
Voor ik aan mijn verantwoording begin, wil ik een hele hoop mensen bedanken. Zonder hen was
namelijk niets hiervan gelukt. Ik wil dan ook graag mijn bestuursgenoten, de Bijzondere
Activiteitencommissie, de DWARS Academy, de Lustrumcommissie, de Raad van Advies, de
Scholingscommissie, en de trajectgroep enorm bedanken voor hun harde werk, steun, ideeën,
kennis, terugkoppeling, creativiteit en enthousiasme.

Scholing
In de eerste maanden als bestuurslid heb ik mij vooral verdiept in hoe de scholing binnen DWARS er
bij staat, om een duidelijke visie te kunnen vormen en om een goed fundament te hebben voor de
rest van het jaar.
De DWARS Academy heeft veel afdelingsbesturen getraind en heeft een aantal nieuwe trainers
mogen verwelkomen. Omdat er niet direct opvolgers voor het kernteam gevonden kon worden, heb
ik tijdelijk de coördinerende taken van de Academy op me genomen.
Begin november ben ik samen met de trajectgroep begonnen aan de voorbereiding voor het
scholingstraject voor DWARS op Weg. Daarnaast staat ook een raadsledentraject op de planning om
ambitieuze DWARSers klaar te stomen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Activiteiten
Door corona konden helaas een hoop vaste activiteiten niet doorgaan. De enige geplande fysieke
activiteit moest helaas ook op het allerlaatste moment afgelast worden. Wat dat betreft was het een
ruwe start van het bestuursjaar.
Gelukkig konden andere activiteiten wel doorgaan. Zo was DWARS XL dit jaar online. Ook dit jaar is
het geslaagd om met dit evenement veel nieuwe leden te verwelkomen bij onze vereniging. Wel liep
de organisatie minder soepel. Gelukkig doen we binnen DWARS steeds meer ervaring op met het
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organiseren van online activiteiten, waardoor dat in de toekomst steeds beter moeten gaan. Wel
merk ik
dat ik bij online activiteiten het erg mis om persoonlijk contact te hebben met leden. Enthousiasme
van leden is namelijk precies wat mij energie geeft om me in te zetten voor DWARS. Lieve
DWARSers, ik mis jullie!
Momenteel worden er een hele hoop activiteiten voorbereid. Zo zal de Bijzondere
Activiteitencommissie het Fabuleuze Feestdagen Festijn en DWARS Got Talent organiseren. Ook de
Scholingscommissie zit niet stil. De Lustrumcommissie is de afgelopen maanden hard bezig geweest
om het lustrum voor te bereiden.
Daarnaast zijn de voorbereidingen begonnen voor het jaarlijkse symposium. Ook zal DWARS eind
maart een Nieuweledenfestival organiseren, om al onze nieuwe leden een heel warm welkom te
geven. Ik heb verder regelmatig het kader op de hoogte gehouden van de geplande activiteiten
vanuit landelijk.

Algemene bestuurstaken
Mijn algemene bestuurstaken heb ik voornamelijk ingevuld door te helpen bij de grote juridische
dossiers die we nu hebben liggen. Ik heb Luuk en Sabine geholpen om een vroege versie van het
convenant geheel te herzien, en hen tussen de onderhandelingen door geholpen. Ook heb ik de
statutenwijzigingen die we dit congres bespreken voorbereid. Verder heb ik uiteraard mijn
bestuursgenoten bijgestaan met raad en daad.
Ik moet helaas wel voor mezelf tot de conclusie komen dat ik sommige weken hierzo veel tijd aan
heb besteed, dat mijn eigen bestuurstaken in het geding kwamen. Voor de rest van het bestuursjaar
ga ik hier extra op letten.

Afdelingsbuddy
Hoewel het me niet gelukt is om aan te sluiten bij een activiteit van mijn buddy Amsterdam, heb ik
wel het bestuur goed leren kennen. Ik heb regelmatig contact gezocht met mijn buddy en hen
geholpen met interne problemen waar ze tegenaan liepen. Ik ben erg onder de indruk van wat
afdeling Amsterdam afgelopen tijd, ondanks alle hobbels op de weg, heeft weten te bewerkstelligen.
Ga zo door!

Verantwoording Neele Boelens
Organisatie & Leden
Bij de bestuursverantwoordingen worden alleen tweede termijnsvragen behandeld.
Lieve DWARSers,
In een pandemie is besturen soms wel een uitdaging. Maar ook als het niet altijd makkelijk was, heb
ik afgelopen halfjaar wel heel erg genoten. Ik heb zoveel leuke DWARSers (online) mogen ontmoeten
en met nog meer leuke mensen mogen samenwerken.

Afdelingen
Als eerste wil ik graag alle afdelingen bedanken, want wat zijn ze toch geweldig, creatief en flexibel.
We hebben vaak de regels voor afdelingen moeten veranderen door de coronasituatie, maar de
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afdelingen hebben hier steeds heel begripvol op gereageerd. We hebben het tijdens
voorzittersoverleggen hier ook vaak over gehad. Daarnaast heb ik hulp geboden en vragen
beantwoord van de afdelingen, wanneer ze dat nodig hadden.
Dit jaar heb ik een online afdelingendag georganiseerd, waar afdelingen trainingen konden volgen.
Het was een gezellige en leerzame dag waar de afdelingsbestuurders elkaar beter hebben leren
kennen.

Organisatiestructuur
DWARS heeft inmiddels meer dan 5000 leden, maar al heel lang is de organisatiestructuur niet
veranderd. Daarom heb ik al een begin gemaakt aan DWARS5000, waarin we de huidige
organisatiestructuur evalueren en daar ga ik de komende maanden mee door. Daarnaast hebben we
ook een commissie bestuursstructuur opgericht, die de komende tijd de huidige bestuursindeling
gaat evalueren. Spannende dingen dus op het programma!

Ledenwerving en ledenbinding
Dit jaar ging de zomertour niet in haar normale vorm door, maar heb ik toch geprobeerd om
afdelingen te helpen die dat wilden bij het langsgaan op de introductiemarkten. Dit is niet altijd
gelukt, onder andere door de korte termijn en het zomerreces. Voor volgend jaar ga ik dit beter
voorbereiden voor mijn opvolger.
Om toch iets te doen om nieuwe leden te trekken, heb ik samen met Myrte (bestuurslid
Communicatie en Campagne) een promotievideo gemaakt. Deze is inmiddels te zien geweest op al
onze sociale media.
Daarnaast heb ik opnieuw een DWARS 101 georganiseerd, bijna helemaal online. Thanks aan alle
deelnemers voor jullie enthousiasme <3! En natuurlijk heb ik ook maandelijks een online
nieuweledenavond georganiseerd, waar elke keer weer veel leuke nieuwe DWARSers op af zijn
gekomen.
Verder ben ik nog niet toegekomen aan een paar plannen, zoals een manier om leden te bereiken en
betrekken tijdens de campagne. Hier zal ik de komende tijd verder naar kijken.

Diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid
Het afgelopen jaar ben ik bezig geweest met de toegankelijkheid van onze communicatie: ik heb de
vacatures herschreven en trainingen gegeven over toegankelijk communiceren aan de rest van het
bestuur en OverDWARS. Ik had graag ook al de gids voor de rest van de vereniging klaar gehad,
maar hier ben ik nog niet aan toegekomen. Daarnaast heb ik een inspraakavond georganiseerd. Met
de input hiervan ga ik binnenkort aan de slag. En ik heb de gedragscode nog verbeterd nadat Casey
en Miriam al belangrijk voorwerk hebben gedaan. Deze gaan we op dit congres hopelijk vaststellen!

Algemeen bestuurslid
Als algemeen bestuurslid ben ik al bij meerdere activiteiten geweest en zit ik dit jaar ook in de
trajectgroep die twee scholingstrajecten gaat organiseren. Ik vond het heel leuk om bij de activiteiten
te zijn en heb veel zin om jullie het komende halfjaar nog vaker tegen te komen! Daarnaast geef ik
mijn bestuursgenootjes altijd met veel liefde tips en denk ik graag mee.

Buddy-afdeling
Mijn buddy-afdeling is dit jaar Fryslân. Ik heb regelmatig contact gehad met Annelijn, de voorzitter
van DWARS Fryslân. Ook heb ik kennisgemaakt met de rest van het bestuur, ze geholpen bij hun
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vragen en meegedacht over hoe ze meer leden kunnen trekken. DWARS Fryslân, jullie hebben het
niet makkelijk, maar met jullie energie komen jullie er wel! Ga zo door 😊
Ondanks dat het tot nu toe al heel leuk was, ben ik heel blij dat we nog maar op de helft zijn. Ik heb
heel veel zin om alle plannen die er nu zijn het komende halfjaar te gaan uitvoeren!

Verantwoording Myrte Hesselberth
Campagne & Communicatie
Bij de bestuursverantwoordingen worden alleen tweede termijnsvragen behandeld.
Op 14 juni stond ik voor een nagenoeg lege congreszaal toen ik werd gekozen tot bestuurslid
Campagne & Communicatie. Het drong niet tot me door dat honderden DWARSers naar ons
gekeken hadden en op me gestemd hadden. In het begin moest ik best wennen. Het inwerken vond
ik spannend maar Pim heeft dat zo goed gedaan dat ik me al snel vertrouwd voelde met wat ik de
rest van dit jaar zou gaan doen. Inmiddels ben ik helemaal gewend aan mijn functie en zit ik in een
heerlijke flow.

Functiespecifiek
Wat ik dan de afgelopen maanden allemaal heb gedaan? Van alles en nog wat. Een grote stap die
we met DWARS hebben gemaakt is het aannemen van een grafisch medewerker. Samen met mijn
voorganger Pim heb ik sollicitatiegesprekken gevoerd en hebben we een topper kunnen aanstellen
als medewerker. Ik ben enorm blij met Nelleke en zou niet meer weten wat ik zonder haar zou
moeten. Ik ben dan ook bezig geweest haar in te werken en samen met Nelleke bezig geweest te
kijken naar de grafische uitingen van DWARS op de lange termijn.

Social media
Als bestuurslid Campagne & Communicatie kan het in het begin best lastig zijn een richting, lange
termijnplanning en strategie te vinden. Inmiddels voel ik me wel zelfverzekerd genoeg en maak ik
ook bewuste goed onderbouwde keuzes. Ik heb hiervoor een contentplanning gemaakt die ik
maandelijks maak en wekelijks update.

Buddyafdeling
Mijn schatjes van de afdeling Limburg hebben me de afgelopen maanden flink bezig gehouden.
Limburg is een kleine afdeling die moeite heeft met de opkomst. Ik heb veel contact met hun
bestuursleden gehad over hoe ze leden kunnen enthousiasmeren, activiteiten kunnen organiseren en
andere zaken die bij ze speelden. Helaas heb ik nog geen activiteit van ze kunnen bezoeken.

Campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen
Het bestuur, daarmee bedoel ik voornamelijk de politieke driehoek met Sabine en Sander, houdt zich
bezig met de strategische richting van DWARS en de campagne. De campagne begint langzaam aan
vorm te krijgen. In het begin van onze periode hebben Sander, Sabine en ik de strategische lijn
vastgesteld. Daarnaast heb ik ervoor gezorgd dat DWARS iedere week aanwezig is bij het
campagneoverleg van GroenLinks zodat we de lijntjes met GroenLinks kort kunnen houden. In
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november hebben we de campagnecommissie uitgebreid omdat we alle creatieve masterminds
binnen onze vereniging kunnen gebruiken voor de campagne. Ik ben enorm blij met mijn lieve
campagnecommissie (Joppe, Hessel, Pim, Magali, Sarith, Gwen, Mika, Laurens, Laura en Denise, I
LOVE YOU) en zou niet weten wat ik zonder ze zou moeten.

Politiek inhoudelijk
Met de politieke driehoek houd ik me bezig met de politieke inhoud en daarbij vooral de
strategische kant. In het begin vonden we het nogal lastig om écht in te spelen op actualiteiten maar
dat begint steeds meer vorm te krijgen. Er liggen wat plannen klaar voor toffe acties.

Promovideo
Omdat de zomertour niet door kon gaan hebben we een promovideo gemaakt om jongeren alsnog
te enthousiasmeren voor DWARS. Samen met Neele heb ik me druk bezig gehouden hiermee.

Algemeen bestuurslid
Als algemeen bestuurslid heb ik me bezig gehouden met enorm veel verschillende dingen. Zo ben ik
bij veel activiteiten geweest, hebben we amendementen geschreven voor het verkiezingsprogramma
van GroenLinks en heb ik Sabine en Sander vervangen bij een online PJO debat. Ook heb ik 130
kaartjes geschreven voor alle kaderleden om ze te bedanken voor hun inzet voor DWARS in
coronatijd.

Persoonlijk
Op het moment dat ik deze verantwoording inlever is het twee dagen voor de
gemeenteraadsverkiezingen in Oisterwijk waar ik lijsttrekker ben voor een lokale progressief linkse
partij. Enorm spannend en ook dat heeft me veel tijd gekost. Ik vind stress- en timemanagement
nogal moeilijk. Ergens eind oktober trapte mijn lichaam op de rem en kreeg ik lichamelijke klachten.
Inmiddels ben ik daarvoor bij het ziekenhuis geweest en heb ik heel veel steun van mijn
bestuursgenootjes.

Beleidsplan
Het beleidsplan dat het bestuur heeft gemaakt voor het jaar 2021 is te vinden als PDF op de
congresdocumentenpagina. Tijdens het congres kun je tweede termijnsvragen stellen aan het
bestuur. De eerste termijnsvragen die zijn gesteld kun je vinden via de congresvragenpagina. Het
congres neemt het beleidsplan per acclamatie (met de ‘poll’-functie) aan.

Verantwoording Kascommissie
Bij de verantwoording van de kascommissie worden alleen tweede termijnsvragen behandeld.

Kascontrole Wintercongres 2020
De kascommissie is voltallig bijeengekomen op 13 november 2020 om de boekhouding te
controleren. Vanuit het bestuur waren aftredend penningmeester en als controlerend bestuurslid
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Neele aanwezig. Graag deelt de kascommissie haar bevindingen bij deze controle, en daarna haar
algemene indruk over de stand van de financiën en de uitvoering van het financieel beleid van
DWARS.
Op woensdag 18 november 2020 kwam er, tegen de wens van de kascommissie in, al een versie van
dit verslag online. In deze versie neemt de kascommissie het vertrek van de penningmeester ook
mee.

Kascontrole
Om te beginnen was de penningmeester niet goed voorbereid op de kascontrole. Hierdoor heeft de
kascommissie onder andere de uitgave die er nog gedaan zijn door de penningmeester van het
vorige bestuur na onze laatste kascontrole niet kunnen controleren. Vanwege de onoverzichtelijke
administratie, zoals dat boekingen niet gekoppeld zijn aan facturen en slechte voorbereiding van
stukken is de kascommissie in tijdnood gekomen. Daarnaast zijn er meerdere ongeregeldheden
opgemerkt tijdens de controle.
Er is een betaling aan een incassobureau die achter DWARS aan zat. Deze heeft de penningmeester
van zijn eigen geld betaald zonder uit te zoeken waar de betaling voor was. In ieder geval tot het
moment van de kascontrole was de penningmeester nog niet hier achteraan gegaan. Er mistte een
factuur in de boekhouding voor de KEI-week, maar deze heeft de penningmeester nog wel
gepresenteerd. Voor meerdere betalingen is geen bon in de boekhouding, waaronder een huisje
voor het bestuursweekend van 480 euro. Ook berekende de kascommissie dat er twee betalingen
zijn geweest waarvoor geen factuur in de boekhouding is, maar de kascommissie had door de
tijdnood niet kunnen vinden welke dit waren.
De kascommissie heeft het beeld dat de aftredend penningmeester het vaak lastig vond om te
onderbouwen waar uitgaven vandaan kwamen en hier aanvullingen van het andere aanwezige
bestuurslid voor nodig had. De huidige kascommissie wil de opvolgende kascommissie meegeven
nogmaals met extra zorg naar de opgebrachte punten te kijken.

Financieel beleid
De kascommissie vindt dat de uitvoering van het financieel beleid gebrekkig was vanuit de
penningmeester en vervolgens onvoldoende opgevangen is binnen de rest van het bestuur. De
kascommissie maakt zich zorgen over het gebrek aan communicatie naar de leden, naar de
belangrijke gremia, en ook binnen het bestuur zelf. Het lijkt de commissie het beste om te beginnen
met de betalingsproblemen van midden juli tot eind september.
De penningmeester heeft geen enkele uitgave vanuit DWARS gedaan in deze periode. Dit was niet
mogelijk omdat de penningmeester niet goed ingeschreven was bij de bank, en het zeer lang duurde
om dit wel op orde te krijgen. Dit is naar zeggen van de penningmeester veroorzaakt door een
opeenstapeling van communicatiefouten, problemen veroorzaakt door de pandemie en persoonlijke
omstandigheden. Hoewel dit individueel redelijke punten zijn, is de kascommissie toch van mening
dat dit niet zo lang had moeten duren. Ze denkt dat als de penningmeester zijn andere taken zou
delegeren, hulp zou vragen binnen het bestuur en constant achter Triodos aan zou blijven gaan, deze
problemen veel eerder opgelost hadden kunnen worden.
De kascommissie is met name kritisch op het gebrek aan communicatie hierover naar de leden van
DWARS. Door deze late betalingen hebben veel leden lang op hun terechte declaraties moeten
wachten, met mogelijk financiële problemen tot gevolg. Slechts een keer, eind augustus, werden de
betalingsproblemen via publieke kanalen naar de leden toe gecommuniceerd. Daarnaast heeft de
penningmeester regelmatig onrealistische beloften naar leden toe gedaan over het termijn waarop
dit probleem verholpen kon worden. De kascommissie vindt het erg kwalijk dat leden zo lang in het
duister hebben moeten tasten, en vraagt zich af waarom niemand binnen het bestuur hierop heeft
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ingegrepen. Ook hebben veel afdelingen tot op heden nog steeds geen toegang tot hun
afdelingsrekening. De kascommissie vindt het kwalijk dat afdelingspenningmeesters niet al eind
september via declaraties geld hebben ontvangen voor de afdelingsuitgaven maar dat de
penningmeester pas eind oktober met deze oplossing is begonnen.
Voor zover de kascommissie heeft kunnen achterhalen zijn sommige bestuursleden, net als de
kascommissie, pas eind september op de hoogte gebracht van de problemen. De kascommissie had
voor september tweemaal een overleg met de penningmeester waarbij dit niet aan bod is gekomen.
De kascommissie begrijpt dat de voorzitter al eerder op de hoogte van de bestaande problemen
was. Door de betalingsproblemen heeft de penningmeester eind september in korte tijd een groot
aantal betalingen gedaan. Uit de kascontrole is gebleken dat dit slordig is gebeurd. Deze betalingen
konden in zo’n korte tijd gerealiseerd worden doordat GroenLinks mensen vrij heeft gemaakt om
DWARS hierin te ondersteunen.

Begroting 2021
Daarnaast plaatst de kascommissie nog kritische noten bij de huidige staat en het proces van de
nieuwe begroting. De begroting is veel te laat gepresenteerd aan de Raad van Advies en de
kascommissie. Eigenlijk zou de begroting op 1 oktober gedeeld moeten zijn, maar de eerste versie
die deze gremia hebben gezien was van 26 oktober. De deadline voor het aanleveren van de
begroting aan GroenLinks lag slechts twee dagen later. Hiervan was de penningmeester niet op de
hoogte. De behandeling van de begroting is tweemaal uitgesteld tijdens bestuursvergaderingen en
ook nog over een reces heengetrokken, omdat het bestuur onvoldoende ingelicht was over de
details van de begroting. Door het late inzien van de begroting hebben de betreffende gremia niet
voldoende input kunnen geven.
De kascommissie denkt bovendien dat er onvoldoende tijd is gestoken in het uitzoeken van hoe de
begroting het financieel beleid op de lange termijn beïnvloedt. Dit jaar verwacht ze dat er door de
corona crisis zeker 50.000 euro, bijna een kwart van de totale begroting, terugvloeit naar de reserves
van DWARS. De begroting voor 2021 gaat, met de kennis van nu, ervan uit dat posten uitgegeven
worden zoals dat in tijden voor corona zou zijn geweest. Dit lijkt de kascommissie erg onrealistisch,
waardoor ze verwacht dat er ook volgend jaar een hoop geld naar de reserves gaat met de huidige
begroting. De kascommissie had hier graag meer reflectie op gezien, mogelijk door meerdere
scenario’s te presenteren van hoe corona zich ontwikkelt en hoe dit de uitgaven van DWARS zou
beïnvloeden.

Vacatiegeld, convenant en Jetten-gelden
Tot op heden heeft de kascommissie in de boekhouding nog geen uitbetalingen van vacatiegelden
aan de bestuursleden waargenomen. De penningmeester was het niet eens met het beleid omtrent
vacatiegelden van zijn voorganger en heeft, bij gebrek aan nieuw beleid, nog geen uitbetalingen
gedaan. De kascommissie maakt zich hier zorgen om en verzoekt het bestuur dit op korte termijn op
orde te krijgen.
Daarnaast wil de kascommissie aankaarten dat er tot op heden voor het jaar 2020 nog geen aanvraag
bij GroenLinks is gedaan voor het gebruik van de Jetten-gelden. Op dit moment is de afspraak dat
DWARS dit kan aanvragen voor niet-structurele uitgaven die de vereniging verbeteren. Een goed
voorbeeld van zo’n soort uitgave is de tijdelijke communicatiemedewerker. Uit navraag bij de
penningmeester blijkt er nog geen aanvraag te zijn gedaan omdat GroenLinks nog geen formulier
heeft opgesteld voor het indienen.
Ook over het convenant met GroenLinks zijn de afgelopen maanden weinig updates bij de
kascommissie gekomen. De kascommissie heeft op dit moment onvoldoende informatie om zich hier
weloverwogen en feitelijk correct uit te laten en zal dit op een later moment verantwoorden.
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Conclusie
De kascommissie hoopt op herziene plannen tijdens het Wintercongres. Ze hoopt ook dat het hele
bestuur terugkijkt op de ontstane problemen in het afgelopen halfjaar, en hoe de penningmeester
ad-interim en de rest van het bestuur ervoor gaan zorgen dat deze in de rest van het bestuurstermijn
voorkomen gaan worden.
Hoewel de kascommissie een aantal zorgwekkende fouten in de boekhouding heeft gezien,
vermoedt zij dat de huidige problemen geenszins ter kwader trouw zijn en niet neerkomen op een
gebrek aan tijd en inzet. De kascommissie erkent ook het oprechte enthousiasme van de aftredend
penningmeester.
De kascommissie steunt het bestuur in het gezamenlijke besluit dat de penningmeester aftreedt. De
kascommissie wil graag de aftredend penningmeester bedanken voor zijn inzet. Dit is voor niemand
een fijne situatie om in te zitten, en zeker niet voor iemand die de vereniging DWARS een warm hart
toedraagt. De kascommissie wil dan ook aan leden die het verslag lezen vragen om dit in acht te
nemen bij hun reactie op de bovengenoemde kritiek.
Onverminderd legt de kascommissie hier slechts verantwoording af over hetgeen in haar
bevoegdheden ligt. Verdere vragen of opmerkingen laat de kascommissie over aan het Congres.
Mochten er onduidelijkheden over de financiële staat van DWARS bestaan, dan zal de kascommissie
op het congres deze onduidelijkheden zo goed als mogelijk proberen weg te nemen.

33
DWARS, GroenLinkse Jongeren | Wintercongres 2020 | 12 en 13 december, online

ABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLAB

Verantwoording Raad van Advies
Bij de verantwoording van de raad van advies worden alleen tweede termijnsvragen behandeld.
Beste DWARSers (aangezien we van Stein geen “lief congres” mochten schrijven),
Met deze verantwoording sluiten wij als Raad van Advies alweer een halfjaar van vergaderen,
adviseren en een heleboel telefoontjes af. Het afgelopen half jaar was als Raad van Advies een
inspannende en turbulente tijd, waarvoor wij nu verantwoording afleggen.

Adviezen
De Raad van Advies geeft zowel gevraagde en ongevraagde adviezen. Het bestuur wist ons erg
goed te vinden, heeft regelmatig om advies gevraagd en wij waren blij om te zien dat onze adviezen
ook ter harte genomen werden. Zo hebben wij op verzoek advies uitgebracht over onder andere
alcoholbeleid, de gedragscode, komende statutenwijzigingen, afdelingen, congressen in coronatijd,
en nog veel meer. Een groot onderwerp, vooral in het begin van het bestuursjaar, was de convenant.
Dit zijn de afspraken die GroenLinks met DWARS maakt, waarbij ook zaken rondom onze verhuizing
geregeld zijn. Hier heeft het bestuur regelmatig advies over gevraagd. Voor zowel het bestuur als
voor ons wat dit een tijdsintensief dossier, waarbij de RvA vele malen nieuwe versies gezien heeft en
advies heeft gegeven aan het bestuur over zowel proces als inhoud.
De Raad van Advies geeft ook ongevraagd advies. Dit doen wij bijvoorbeeld door te reageren op
zaken die we in de notulen van het bestuur lezen, of dingen die op een andere manier opvallen. Dit
halfjaar heeft de RvA ook een ongevraagd negatief schriftelijk advies uitgebracht over het proces tot
wijziging in bestuursstructuur. Het bestuur heeft dit advies goed ontvangen en ter harte genomen.
Bij het geven van een advies probeert de RvA altijd constructief en opbouwend te zijn. Wanneer het
een ongevraagd advies betreft (zeker wanneer deze schriftelijk is), wordt dit ook van tevoren
besproken met het bestuur, zodat dit niet rauw op het dak valt. Dit past in de nieuwe manier van
werken van de RvA waar al een tijd aandacht aan besteed wordt, waarbij de RvA actief meedenkt met
het bestuur, en niet enkel kritiek levert op gemaakte besluiten.

Contact met bestuur
Ons contact met het bestuur hebben wij als goed ervaren. Onze voorzitter Myrte belt regelmatig met
Sabine (voorzitter DWARS) om onze bevindingen en de gang van zaken te bespreken. Ook gaat de
communicatie tussen het bestuur en de RvA nu niet meer enkel via de voorzitters, maar ook tussen
specifieke bestuursleden en RvA-leden onderling, wanneer het bijvoorbeeld een specifieke
portefeuille betreft. Dit zorgt voor een sterkere band en betere specifieke kennis van zaken, en de
RvA kan hierdoor efficiënter en adequater handelen. Bestuursleden weten ons ook steeds beter te
vinden voor “kleine” adviezen, om te sparren of om hun ei kwijt te kunnen, wat een groot doel was
voor het functioneren van de RvA de afgelopen periode. We bedanken het bestuur voor hun open
houding en hopen onze goede onderlinge relatie het komende halfjaar voort te zetten.

Begroting en beleidsplan
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Een keuze die we als RvA hebben moeten maken is dat we de begroting (en het beleidsplan) niet
(tijdig) goed hebben gekeurd. Beide documenten moeten op 1 oktober aangeleverd worden, zodat
de RvA ruim de tijd heeft om hiernaar te kijken. Het beleidsplan werd op 1 oktober aangeleverd,
maar dit was een conceptversie, nog geen definitief product. Het bestuur was in de veronderstelling
dat 1 oktober de deadline was voor een eerste versie, maar dit is niet het geval. De RvA heeft
feedback gegeven op deze conceptversie, en later een definitievere versie ontvangen. De RvA
onderzoekt op dit moment of er voldoende informatie omtrent deze procedure beschikbaar is voor
nieuwe besturen, zodat dergelijke fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden.
Ook de begroting werd op 1 oktober verwacht. Het bestuur vroeg hier vanwege hectiek rondom de
financiën één week uitstel voor, welke de RvA heeft toegekend. Helaas ontving de RvA de begroting
ook later dan deze uitgestelde deadline. Door een fout van de penningmeester betreffende de data
waarop de begroting bij GroenLinks ingediend zou worden, en de keuze van het bestuur om het
bespreken van de begroting over het reces heen te tillen, zou de RvA slechts een halve dag hebben
om de begroting te controleren. Dit beschouwden wij als veel te weinig tijd, en hebben er daarom
voor gekozen om de begroting in die hoedanigheid niet goed te keuren. Deze (niet-goedgekeurde)
begroting is wél tijdig ingediend voor de subsidieaanvraag van GroenLinks. Als RvA hebben wij de
begroting later besproken en onze feedback gegeven.

Financiën
Zoals eerdergenoemd zijn er een aantal onderwerpen geweest waar wij veel aandacht aan hebben
besteed, een grote daarvan is financiën. Declaraties liepen in het begin niet goed,
afdelingsrekeningen waren niet op orde en de begroting kwam te laat (zie boven). Dit heeft geleid
tot intensief contact met het bestuur: denk hierbij aan wekelijks overleg over de ontwikkelingen en
aanpak en samenwerkingen met de penningmeester, en regelmatig contact met ook de
kascommissie erbij. We hebben hier als doel gehad om het functioneren van het bestuur en de
vereniging zo stabiel mogelijk te houden.

Aanwezigheid in de vereen
Corona zorgde ervoor dat we ons extra hard hebben moeten inspannen om onze werkzaamheden zo
goed als mogelijk uit te voeren. We hebben elkaar slechts tweemaal in het echt gezien, maar
gelukkig had dit gering effect op ons samenwerken als team. Dit had wel effect op iets anders: als
RvA zijn we minder aanwezig geweest onder de leden dan anders, de oren en ogen openhouden
voor signalen werd met corona een stuk moeilijker. Het bleek voor ons lastig om vaak aanwezig te
zijn bij online-activiteiten, wat we jammer vinden. We smachten naar het moment dat we jullie
allemaal weer in het echt kunnen zien.

Dakpanconstructie
Dit halfjaar heeft de RvA voor het eerst gewerkt met de dakpanconstructie, wat wil zeggen dat in
plaats van jaarlijks de gehele RvA op het wintercongres te vervangen, halfjaarlijks de helft van de RvA
wordt vervangen, en de andere helft doorgaat. Onze oude en nieuwe RvAers konden zeer goed
samenwerken, en het effect van de constructie is goed te merken: door deze constructie heeft de
RvA een langer geheugen en kan zij gemakkelijker wijsheden en inspiratie putten uit eerdere
ervaringen. Een bijkomend voordeel is dat er bij een wissel geen lange opstarttijd is, wat bij het
vervangen van de gehele RvA nog wel eens het geval kon zijn. Het is nog vroeg voor een algehele
evaluatie, maar we zijn als team erg enthousiast over deze nieuwe constructie.
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Vanwege deze dakpanconstructie zal een groot deel van de RvA ons helaas wel verlaten. Voor Aafke,
Marijn, Pim, Rianne, Stein en Veerle zit de RvA-termijn erop, en namens de RvAers die blijven zitten
en ongetwijfeld de hele vereniging: ontzettend bedankt voor jullie inzet, tijd en altijd slimme
opmerkingen. In hun plaats krijgt de RvA vier nieuwe enthousiaste leden, en we kijken uit naar het
komende halfjaar met deze nieuwe formatie.
Tot slot bedanken we jullie, de leden, voor jullie input. Input van leden hebben we als RvA altijd
serieus genomen en waarderen we zeer. Ben je geïnteresseerd in wat wij als RvA zoal bespreken?
Meld je dan aan voor de notulenspin via dwars.org/notulenspin om de notulen van onze vergadering
te ontvangen, en als je ergens een vraag of opmerking over hebt: onze mailbox (rva@dwars.org) staat
altijd open!
Groetjes, liefs,
Jullie RvA
Myrte, Pim, Aafke, Anneke, Judith, Marijn, Rianne, Stein en Veerle
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Financieel halfjaarverslag
Bij het financieel halfjaarverslag worden eerste en tweede termijnsvragen behandeld. Ook is het
mogelijk om amendementen in te dienen. De eerste termijnsvragen die zijn gesteld kun je vinden via
de congresvragenpagina. Het congres neemt het financieel halfjaar per acclamatie (poll-functie) aan.

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 bestuurMaster (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
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
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11. Duolidmaatschappen van DWARS en GL
12. De overeenkomst over het DWARS-pand en de huisregels van het pand.

Begroting
Het bestuur heeft een nieuwe begroting voor 2021 opgesteld. Deze kun je vinden op de
congresdocumentenpagina. De eerste termijnsvragen kun je vinden op de congresvragenpagina. Het
congres neemt de begroting per acclamatie (met de ‘poll’-functie) aan.

Gedragscode
DWARS kent een gedragscode, hieraan horen alle leden zich te houden. Dit congres stelt het
bestuur voor de gedragscode te veranderen met een wijzigingsvoorstel. Hieronder zie je de
toelichting van het bestuur over dit wijzigingsvoorstel. Je kunt de huidige tekst vinden op de
documentenpagina van DWARS. Op dit wijzigingsvoorstel zijn een aantal amendementen ingediend,
die vind je hieronder. Op het congres worden alleen tweede termijnsvragen behandeld. De eerste
termijnsvragen die zijn gesteld kun je vinden via de congresvragenpagina. Het congres stemt over de
gedragscode via Inkesta.
Lief congres,
Voor jullie ligt de vernieuwde gedragscode. Hier hebben Casey en Miriam uit het vorige bestuur een
goed begin aan gemaakt en deze is dit jaar door Neele afgemaakt. Maar wat is er precies allemaal
veranderd en waarom? Dat zullen we hieronder toelichten.
1. Bovenaan staat nu wat de gedragscode is en waar deze geldt. Onderaan staat nu wat je
moet doen als je iets wil melden en waar je dan terecht kan. Op die manier is het doel en
gebruik van de gedragscode duidelijker.
2. In punt 2 hebben we “rechtvaardig” toegevoegd. Dit omdat mensen gelijk en eerlijk
behandelen met een ongelijke startpositie niet een gelijke uitkomst geeft. Daarnaast hebben
we “geslacht” en “leeftijd” toegevoegd als redenen voor discriminatie. Dit omdat dit
volgens ons nog miste in de opsomming in de oude gedragscode. Ook hebben we
“enzovoorts” toegevoegd, omdat je nooit een volledige opsomming kan hebben van alle
redenen waarop iemand ongelijk behandeld kan worden. Mensen moeten altijd gelijk en
eerlijk behandeld worden, ook als de discriminatiegrond er niet in staat.
3. We hebben punt 3 toegevoegd over fysieke en emotionele grenzen. Zo zorgen we ervoor
dat mensen altijd van elkaar weten of iets gewenst is en benadrukken we dat
grensoverschrijdend gedrag niet okay is. Met toestemming kunnen we elkaar nog steeds
blijven knuffelen als we dat willen.
4. Punt 4 hebben we toegevoegd om ervoor te zorgen dat iedereen zich welkom, veilig en
zichzelf voelt bij DWARS. Geef elkaar de ruimte om te spreken en te zijn wie ze willen zijn.
5. In punt 5 hebben we “fysiek en verbaal” voor geweld toegevoegd, omdat bij geweld vaak
van fysiek geweld wordt uitgegaan. Echter is verbaal geweld (bijvoorbeeld uitschelden) ook
iets wat we niet willen bij DWARS.
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6. Punt 6 hebben we toegevoegd om ervoor te zorgen dat DWARSers voorzichtig omgaan met
sommige onderwerpen, feiten en beelden. Dit kan bijvoorbeeld om onderwerpen gaan
waarbij een waarschuwing nodig is, omdat mensen deze dingen als onprettig kunnen
ervaren.
7. Punt 7 hebben we toegevoegd om te laten weten welke uitingen we nooit accepteren. Het
gaat hier om geweldsverheerlijking en leugens.
8. Bij punt 8 hebben we “constructief” toegevoegd. We vinden het namelijk belangrijk dat we
blijven uitgaan van het goede in de ander en dat we dit ook in de communicatie laten
merken. Ook voor kritiek moet plek blijven binnen DWARS, maar wel op een manier waar we
er samen beter uit komen. Opmerkingen die expliciet bedoeld zijn om iemand af te vallen of
de grond in te boren worden niet geaccepteerd.
9. In punt 9 hebben we meerdere punten uit de oude gedragscode met elkaar gecombineerd.
Het gaat om zowel het handelen op integere wijze als het niet accepteren van fraude. Het
punt over financiële transparantie uit de oude gedragscode wordt deels ingevuld door de
eerlijke en open communicatie van punt 8 en heeft verder geen plek in een gedragscode. De
gedragscode gaat namelijk om de omgang tussen DWARSers.
10. En als laatste aanpassing hebben we de gedragscode geprobeerd in toegankelijkere taal
opnieuw te schrijven. Dit is niet overal even goed gelukt, omdat dan de betekenis helaas
verloren zou zijn gegaan.
Met deze nieuwe gedragscode zijn er dus op veel gebieden stappen gemaakt. We zullen de
ingestemde gedragscode ook vaker gaan benoemen en een plan maken voor hoe we deze bekend
gaan maken bij alle DWARSers. Zo maken we DWARS een veilige en fijne plek voor iedereen <3.
Huidige tekst: De huidige gedragscode vind je op de documentenpagina.
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Voorstel voor nieuwe tekst:
DWARS Gedragscode
De gedragscode is een reglement zoals in artikel 35 van de statuten. In de gedragscode staan regels
die gelden voor alle leden van DWARS in officiële kanalen, activiteiten en vergaderingen van
DWARS. Deze regels zijn bedoeld zodat we ons allemaal fijn en veilig kunnen voelen bij DWARS.

1. Benader iedereen met vertrouwen en behandel iedereen met respect.
2. Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht gender en
geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd, geloof, politieke
mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
3. Respecteer elkaars fysieke en emotionele grenzen. Zorg dat je altijd toestemming hebt voordat je
iemand aanraakt of iemands persoonlijke ruimte binnengaat.
4. Iedereen moet zich welkom en gehoord voelen bij DWARS. Let daarom op dat je elkaar ruimte
gunt, zodat anderen zich ook kunnen uiten.
5. We accepteren ongewenste omgangsvormen niet. Ongewenste omgangsvormen zijn bijvoorbeeld
discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, fysiek- en verbaal geweld en pesten.
6. Ga bewust om met controversiële en pijnlijke onderwerpen. Waarschuw voordat je schokkende
beelden of feiten deelt en wacht de reactie van anderen af.
7. Uitingen zoals geweldsverheerlijking en leugens worden niet geaccepteerd.
8. Communiceer op een eerlijke, open en constructieve manier met elkaar.
9. Leden en mensen met een functie bij DWARS handelen altijd op integere wijze. Alle vormen van
fraude, waaronder stemfraude, identiteitsfraude en financiële fraude, worden niet geaccepteerd.

Voor mensen met een functie bij DWARS geldt daarnaast het volgende:
10. Mensen met een functie bij DWARS zorgen voor een veilige en inclusieve omgeving voor de
leden.

Overtreedt een lid van DWARS de gedragscode? Spreek ze daar dan op aan en meld het eventueel.

Wil je een overtreding van de gedragscode melden?
Dit kan bij de organisatie van een evenement, het landelijk bestuur of de raad van advies. Zij kunnen
je ook doorverwijzen naar de goede personen. Het landelijk bestuur van DWARS kan actie
ondernemen (zoals officiële waarschuwingen en royementen) bij ernstige overtredingen van de
gedragscode.
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Wil je graag een vertrouwelijk gesprek over iets dat is gebeurd?
Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen. Deze behandelen jouw informatie vertrouwelijk en
zullen deze nooit zonder toestemming doorgeven aan het landelijk bestuur.

Amendementen op gedragscode
De amendementen waar "overnemen" bijstaat zijn overgenomen door de indiener. Dit betekent dat
ze niet meer worden besproken en er niet over wordt gestemd op het congres. We stemmen over de
overige amendementen via Inkesta.

Amendement 1
Punt 2

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: aanpassen
Huidige tekst: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
Veranderen in: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd, geloof,
politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
Toelichting: Dit verbetert de leesbaarheid in de opsomming.
Advies landelijk bestuur: Overnemen
Amendement 2
Punt 2

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: toevoegen
Huidige tekst: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
Veranderen in: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele oriëntatie, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd, geloof,
politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
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Toelichting: Tijdens het tussentijds congres voor het DWARSe politieke programma is er een
wijzigingsvoorstel aangenomen met dezelfde strekking:
“Seksuele geaardheid impliceert dat iemands seksuele oriëntatie “geaard” is en daarmee niet fluïde
is of kan zijn.”
Met dank aan Max de Blank.
Advies landelijk bestuur: Overnemen
Amendement 3
Punt 2

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: toevoegen
Huidige tekst: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
Veranderen in: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele of romantische geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk
vermogen, leeftijd, geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau
enzovoorts.
Toelichting: Seksualiteit en romantische aantrekking kunnen verschillend zijn voor mensen. Ook
kunnen mensen niets of minder met seks hebben, maar wel met romantiek. Of andersom.
Advies landelijk bestuur: Oordeel congres. Wij vinden dat de opsomming in dit punt niet uitputtend
hoeft te zijn. Toch willen we ook recht doen aan de wensen die leven binnen de vereniging. Daarom
laten we het over aan het congres.
Amendement 4
Punt 2

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: toevoegen
Huidige tekst: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
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Veranderen in: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, ras, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
Toelichting: Tijdens het tussentijds congres voor het DWARSe politieke programma is er een
wijzigingsvoorstel aangenomen met vergelijkbare strekking:
“Waar nu de term “huidskleur” wordt gebruikt, wordt specifiek iemands (raciale) fysieke uiterlijk
bedoeld. Dit staat los van de term etniciteit, wat meer over cultuur gaat en al wordt omschreven
door termen als “culturele achtergrond” en “levensovertuiging”. De term “huidskleur” omvat echter
niet alle vormen van iemands raciale uiterlijk op basis waarvan vaak wordt gediscrimineerd; denk
bijvoorbeeld aan de ogen van Oost-Aziatische mensen of het haar van zwarte personen. De term
“ras” omvat al deze fysieke kenmerken wel. Dat de term “ras” omstreden ligt in het Nederlands,
erkent ook post-koloniaal feministisch academica en antiracisme-activist Gloria Wekker. Volgens haar
kunnen we racisme echter niet bestrijden zonder te erkennen dat de discriminatiegrond in dit geval
daadwerkelijk “ras” is. Wat je niet benoemt, kan je immers moeilijk afdoende tegengaan. Door
telkens andere termen te gebruiken terwijl eigenlijk ras wordt bedoeld, kan je het probleem dus ook
niet in de kern aanpakken. (…)”
Met dank aan Max de Blank.
Advies landelijk bestuur: Overnemen
Amendement 5
Punt 2

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: aanpassen
Huidige tekst: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
Veranderen in: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk kunnen, leeftijd, geloof,
politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
Toelichting: ‘Kunnen’ ervaart de indiener als inclusiever. Mensen worden ook beperkt door (soms
letterlijke!) drempels in de maatschappij. Het woord ‘vermogen’ legt de oorzaak meer bij personen
zelf. ‘Kunnen’ is een B1-alternatief voor ‘vermogen’, volgens ishetb1.nl.
Advies landelijk bestuur: Ontraden. Kunnen dekt niet dezelfde lading als vermogen. Daarnaast is
vermogen in deze context een meer voorkomend woord. Daarom denken we dat “vermogen” beter
past, en door meer mensen direct begrepen word.
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Amendement 6
Punt 2

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: verwijderen
Huidige tekst: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
Veranderen in: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
Toelichting: Van sommige politieke meningen (zoals die van FvD) is het juist belangrijk dat die
uitgesloten worden. Wanneer het over politieke visies gaat (zoals socialisme of liberalisme), zou dit
kunnen vallen onder levensovertuiging. Zie volgend wijzigingsvoorstel.
Advies landelijk bestuur: Ontraden. Wij vinden het belangrijk dat we binnen DWARS (want dat is
immers waar de gedragscode om gaat) van mening mogen verschillen en dat het belangrijk is dat we
anderen daar niet op afrekenen. Ook denken we dat als politieke meningen die over de grens gaan,
al in strijd zijn met andere artikelen in de gedragscode.
Amendement 7
Punt 2

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: toevoegen
Huidige tekst: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
Veranderen in: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, levensovertuiging, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau
enzovoorts.
Toelichting: Er kan ook gediscrimineerd worden op levensovertuiging, bijvoorbeeld humanisme of
antroposofie. ‘Geloof’ dekt dit niet helemaal.
Advies landelijk bestuur: Overnemen
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Amendement 8
Punt 2

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: aanpassen
Huidige tekst: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
Veranderen in: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, werk- en opleidingstype enzovoorts.
Toelichting: Wetenschappelijk onderwijs is niet van een ‘hoger’ niveau dan bijvoorbeeld praktisch
onderwijs. Deze bewoording is overgenomen van de vacaturepagina.
Advies landelijk bestuur: Overnemen

Amendement 9
Punt 2

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: toevoegen
Huidige tekst: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau enzovoorts.
Veranderen in: Behandel elkaar en mensen buiten DWARS rechtvaardig, gelijk en eerlijk, ongeacht
gender en geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, lichamelijk en geestelijk vermogen, leeftijd,
geloof, politieke mening, sociaaleconomische situatie, opleidingsniveau, politieke kennis enzovoorts.
Toelichting: Als politieke jongerenorganisatie is het belangrijk om te benadrukken dat mensen
welkom zijn om over politiek te leren, zonder dat daarover wordt geoordeeld.
Advies landelijk bestuur: Oordeel congres. Wij vinden dat de opsomming in dit punt niet uitputtend
hoeft te zijn. Toch willen we ook recht doen aan de wensen die leven binnen de vereniging. Daarom
laten we het over aan het congres.
Amendement 10
Punt 3
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Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: aanpassen
Huidige tekst: Respecteer elkaars fysieke en emotionele grenzen. Zorg dat je altijd toestemming
hebt voordat je iemand aanraakt of iemands persoonlijke ruimte binnengaat.
Veranderen in: Respecteer elkaars (fysieke en emotionele) grenzen. Zorg dat je altijd toestemming
hebt voordat je iemand aanraakt of iemands persoonlijke ruimte binnengaat.
Toelichting: Ook andere persoonlijke grenzen moeten gerespecteerd worden. Met haakjes worden
dit voorbeelden.
Advies landelijk bestuur: Overnemen
Amendement 11
Punt 3

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: aanpassen
Huidige tekst: Respecteer elkaars fysieke en emotionele grenzen. Zorg dat je altijd toestemming
hebt voordat je iemand aanraakt of iemands persoonlijke ruimte binnengaat.
Veranderen in: Respecteer elkaars fysieke en emotionele grenzen. Zorg dat je altijd toestemming
hebt voordat je iemand aanraakt of iemands persoonlijke ruimte binnengaat. Zorg ook dat je
toestemming hebt voordat je iemands persoonlijke gegevens deelt.
Toelichting: Het is belangrijk dat grenzen en privélevens ook bij persoonlijke gegevens
gerespecteerd worden.
Advies landelijk bestuur: Ontraden. Het wordt al gedekt door “ga integer met elkaar om”. Daarnaast
staat ook in het Huishoudelijk Reglement, namelijk in artikel 42, eerste lid.
Amendement 12
Punt 5

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: verwijderen
Huidige tekst: We accepteren ongewenste omgangsvormen niet. Ongewenste omgangsvormen zijn
bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, fysiek- en verbaal geweld en pesten.
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Veranderen in: We accepteren ongewenste omgangsvormen niet. Ongewenste omgangsvormen
zijn bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, fysiek en verbaal geweld en pesten.
Toelichting: Taaltechnische verbetering. Een verbindingsstreepje is niet nodig bij twee bijvoeglijk
naamwoorden.
Advies landelijk bestuur: Overnemen
Amendement 13
Punt 5

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: aanpassen
Huidige tekst: We accepteren ongewenste omgangsvormen niet. Ongewenste omgangsvormen zijn
bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, fysiek- en verbaal geweld en pesten.
Veranderen in: We accepteren ongewenste omgangsvormen niet. Ongewenste omgangsvormen
zijn bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, lichamelijk- en woordelijk geweld en
pesten.
Toelichting: B1-alternatieven
Advies landelijk bestuur: Overnemen
Amendement 14
Punt 7

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: toevoegen
Huidige tekst: We accepteren ongewenste omgangsvormen niet. Ongewenste omgangsvormen zijn
bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, fysiek- en verbaal geweld en pesten.
Veranderen in: Schadelijke uitingen zoals geweldsverheerlijking en leugens worden niet
geaccepteerd.
Toelichting: Woordelijke verbetering. Na ‘zoals’ komen voorbeelden van schadelijke uitingen.
Advies landelijk bestuur: Overnemen
Amendement 15
Punt 7
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Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: toevoegen
Huidige tekst: Uitingen zoals geweldsverheerlijking en leugens worden niet geaccepteerd.
Veranderen in: Uitingen zoals geweldsverheerlijking en doelbewuste leugens worden niet
geaccepteerd.
Toelichting: Liegen is menselijk. Leugens zijn ook niet altijd schadelijk en niet-integer. Denk
bijvoorbeeld aan sommige ‘leugentjes om bestwil’.
Ook kunnen ‘leugens’ juist iemand beschermen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die ‘liegt’ over
seksuele oriëntatie, omdat diegene nog niet klaar is om uit de kast te komen. Of iemand die een
andere achternaam gebruikt, omdat diegene niets meer te maken wil hebben met een ouder. De
indiener is niet van mening dat dit voorbeelden zijn van ‘liegen’, maar wil de mogelijke
onduidelijkheid wegnemen.
Advies landelijk bestuur: Overnemen
Amendement 16
Punt 8

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: aanpassen
Huidige tekst: Communiceer op een eerlijke, open en constructieve manier met elkaar.
Veranderen in: Ga op een eerlijke, open en constructieve manier met elkaar om.
Toelichting: ‘Omgaan’ is breder dan ‘communiceren’.
Advies landelijk bestuur: Overnemen. En daarnaast ook in toegankelijkere taal, dus helemaal super.
Amendement 17
Punt 8

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: aanpassen
Huidige tekst: Communiceer op een eerlijke, open en constructieve manier met elkaar.
Veranderen in: Communiceer op een eerlijke, open en opbouwende manier met elkaar.
Toelichting: ‘Opbouwende’ is een B1-alternatief voor ‘constructieve’, volgens ishetb1.nl.
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Advies landelijk bestuur: Overnemen
Amendement 18
Punt 2

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: toevoegen
Huidige tekst: Communiceer op een eerlijke, open en constructieve manier met elkaar.
Veranderen in: Communiceer op een eerlijke, open, respectvolle en constructieve manier met
elkaar.
Toelichting: Dit maakt de bedoeling achter het toevoegen van ‘constructieve’ nog duidelijker.
Advies landelijk bestuur: Ontraden. Dit staat ook al in punt 1. Deze toevoeging maakt de
gedragscode dus onnodig langer.
Amendement 19
Punt 10

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: verwijderen
Huidige tekst: Mensen met een functie bij DWARS zorgen voor een veilige en inclusieve omgeving
voor de leden.
Veranderen in: Mensen met een functie bij DWARS zorgen voor een veilige en inclusieve omgeving.
Toelichting: Ook bijvoorbeeld geïnteresseerden verdienen een veilige en inclusieve omgeving bij
DWARS.
Advies landelijk bestuur: Overnemen
Amendement 20
Punt 10

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: toevoegen
Huidige tekst: Mensen met een functie bij DWARS zorgen voor een veilige en inclusieve omgeving
voor de leden.
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Veranderen in: Mensen met een functie bij DWARS zorgen voor een veilige en inclusieve omgeving
voor de leden. Waar mogelijk worden hiervoor aanpassingen of voorzieningen aangeboden.
Toelichting: Zorgen voor een veilige inclusieve omgeving betekent ook dat er concrete actie wordt
ondernomen. Bijvoorbeeld met tolken, audioversies van documenten of rolstoelvriendelijke en
genderneutrale toiletten.
Advies landelijk bestuur: Ontraden. Dit is niet relevant voor in de gedragscode. De gedragscode gaat
over hoe we met elkaar omgaan, niet over de organisatorische stappen die daartoe ondernomen
kunnen worden.
Amendement 21
Antwoord op vraag 2

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: toevoegen
Huidige tekst: Dit kan bij de organisatie van een evenement, het landelijk bestuur of de raad van
advies. Zij kunnen je ook doorverwijzen naar de goede personen. Het landelijk bestuur van DWARS
kan actie ondernemen (zoals officiële waarschuwingen en royementen) bij ernstige overtredingen
van de gedragscode.
Veranderen in: Dit kan bij de organisatie van een evenement, het afdelingsbestuur, het landelijk
bestuur of de raad van advies. Zij kunnen je ook doorverwijzen naar de goede personen. Het landelijk
bestuur van DWARS kan actie ondernemen (zoals officiële waarschuwingen en royementen) bij
ernstige overtredingen van de gedragscode.
Toelichting: Ook afdelingsbesturen moeten verantwoordelijkheid dragen voor naleving van de
gedragscode.
Advies landelijk bestuur: Ontraden. De organisatie van het evenement houdt in dat het een
commissiepresidum, afdelingsbestuur of werkgroep kan zijn. Het landelijk bestuur en de raad van
advies worden apart benoemd omdat zij altijd over het naleven van de gedragscode gaan, waar de
situatie ook plaatsvindt.
Amendement 22
Antwoord op vraag 3

Indiener: Frank Lemmers
Soort voorstel: toevoegen
Huidige tekst: Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen. Deze behandelen jouw informatie
vertrouwelijk en zullen deze nooit zonder toestemming doorgeven aan het landelijk bestuur.
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Veranderen in: Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersonen. Deze behandelen jouw informatie
vertrouwelijk en zullen deze nooit zonder toestemming doorgeven aan het landelijk bestuur of
anderen, behalve als dit wettelijk verplicht is.
Toelichting: De overheid doet onderzoek naar een verruiming van de aangifteplicht. Dit betekent
dat bepaalde ernstige misdrijven gemeld moeten worden.
https://www.njb.nl/nieuws/verruiming-van-de-aangifteplicht-voor-ernstige-seksuele-misdrijven/
Dit wijzigingsvoorstel maakt ook duidelijk dat informatie niet aan anderen buiten het bestuur
gedeeld wordt.
Advies landelijk bestuur: Overnemen
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Procedure stemmen op
wijzigingsvoorstellen
Het is aan het congres om te beslissen of wijzigingsvoorstellen worden aangenomen. In de
toelichting verdedigen de indieners het ingebrachte voorstel. Het bestuur geeft bij elk
wijzigingsvoorstel een stemadvies mee. Dit kan één van de volgende adviezen zijn:
 Overnemen. Het bestuur vindt het voorstel een verbetering.
 Oordeel congres. Het bestuur heeft geen bezwaar tegen of voorkeur voor het voorstel en
moedigt het congres aan zelf een keuze te maken. Om een eerlijke discussie te laten
plaatsvinden geeft het bestuur ook tegenargumenten om in overweging te nemen.
 Ontraden. Het bestuur ziet bezwaren tegen het voorstel, die toegelicht worden.
Ook zijn er dit congres verschillende categorieën waarin een voorstel kan vallen. Deze zijn:
 Categorie 1. Deze wijzigingen zijn klein, met name tekstueel, en veranderen de strekking
(betekenis) van de tekst niet. Deze worden in blokstemming gebracht; dat betekent dat we in
één keer over alle voorstellen stemmen.
 Categorie 2. Deze wijzigingen veranderen daadwerkelijk de betekenis van de huidige tekst.
Deze worden één voor één besproken en hier kun je vragen over indienen op het congres.
We stemmen over deze voorstellen los op de Inkesta.
Op het congres behandelen we alleen tweede termijnsvragen. De eerste termijnsvragen die zijn
gesteld kun je vinden via de congresvragenpagina.

Wijzigingsvoorstellen
Statuten
De stemmingen over wijzigingsvoorstellen voor de statuten vindt plaats door te stemmen via Inkesta,
dit doen we in één ronde. Een wijzigingsvoorstel op de statuten heeft een ruime meerderheid nodig
om aangenomen te worden. De statuten zijn het gronddocument van DWARS, wettelijk afdwingbaar,
en kunnen alleen gewijzigd worden bij een notaris in opdracht van het congres. Je kunt de statuten
vinden op de documentenpagina.
Als er amendementen op wijzigingsvoorstellen worden ingediend die niet worden overgenomen,
komt de stemming daarvoor eerst, en het wijzigingsvoorstel zelf de ronde er na. Als
wijzigingsvoorstellen elkaar tegenspreken komt de stemming over het meest verstrekkende
wijzigingsvoorstel eerst, en (afhankelijk van de uitslag) het minder verstrekkende wijzigingsvoorstel de
ronde er na.

Wijzigingsvoorstel 1: Besluitvorming op de algemene
afdelingsvergadering
Artikel 11, lid 6

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
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Huidige tekst: De wijze van stemming geschiedt volgens de artikelen 22 tot 27.
Veranderen in: De wijze van besluitvorming en stemming op de algemene
afdelingsvergadering geschiedt volgens afdeling G. Besluitvorming en Stemming.
Toelichting: Verduidelijking van de manier waarop besluitvorming gebeurt op de AAV.
Wijzigingsvoorstel 2 Omvang en gebied afdeling
Artikel 11, lid 2

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
Huidige tekst: Een afdeling bestaat uit:
a. één gemeente;
b. meerdere gemeenten;
c. één provincie.
Veranderen in: Een afdeling bestaat uit:


één of meerdere gemeenten;



één of meerdere provincies.

Toelichting: Verduidelijking en inkorting.
Wijzigingsvoorstel 3 Algemene afdelingsvergadering
Artikel 11, lid 4

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
Huidige tekst: Een afdeling kent een Algemene Afdelingsvergadering (AAV).

Veranderen in: Een afdeling kent een algemene afdelingsvergadering. De algemene
afdelingsvergadering is het hoogste orgaan van de afdeling.

Toelichting: Op deze manier wordt in de statuten de belangrijke positie van de AAV
vastgelegd. Daarnaast wordt onnodig hoofdlettergebruik geschrapt.
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Wijzigingsvoorstel 4 Schrappen afkortingen in artikel
11
Artikel 11, lid 5 en 7

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
Huidige tekst: 5. Alle leden van de afdeling die niet geschorst zijn, hebben één stem in de
AAV.
(...)
7. Overige zaken met betrekking tot afdelingen worden geregeld in het HHR.
Veranderen in: 5. Alle leden van de afdeling die niet geschorst zijn, hebben één stem in de
algemene afdelingsvergadering.
(...)
7. Overige zaken met betrekking tot afdelingen worden geregeld in het huishoudelijk
reglement.
Toelichting: Afkortingen maken de statuten minder leesbaar. Dit voorstel schrapt
afkortingen in artikel 11.
Wijzigingsvoorstel 5 Schrappen onnodig
hoofdlettergebruik in artikel 12
Artikel 12, lid 1

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
Huidige tekst: Het congres heeft bij DWARS tevens de functie van Algemene
Ledenvergadering.
Veranderen in: Het congres heeft bij DWARS tevens de functie van algemene
ledenvergadering.
Toelichting: Schrappen onnodig hoofdlettergebruik.
Wijzigingsvoorstel 6 Samenstelling van het bestuur
Artikel 16, lid 3

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
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Huidige tekst: Het aantal bestuursleden en de samenstelling van het bestuur wordt
geregeld in
het huishoudelijk reglement.
Veranderen in: Het aantal bestuursleden en de samenstelling van het bestuur wordt
geregeld in
het huishoudelijk reglement. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester.
Toelichting: In combinatie met voorstel 7 moet de minimumbestuursleden (voorzitter,
secretaris en penningmeester) ergens anders worden opgenomen. Dit is daar een
logischere en betere plek voor.
Wijzigingsvoorstel 7 Toelaten kortere bestuurstermijn
en verduidelijking benoeming bestuur
Artikel 17 en 19

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
Huidige tekst: Artikel 17
Een bestuurslid wordt uit de leden benoemd door het congres. Een bestuurslid wordt voor
één jaar benoemd.
[...]
Artikel 19
Alle bestuursleden in het bestuur zijn gelijkwaardig. Het congres verkiest de functies
van voorzitter, secretaris en penningmeester, en overige functies in het bestuur
zoals vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
Veranderen in: Artikel 17 Benoeming bestuursleden
1. Een bestuurslid wordt uit de leden verkozen door het congres. Een bestuurslid
wordt voor ten hoogste één jaar benoemd.
2. Het congres verkiest bestuursleden in de functies zoals vastgesteld in het
huishoudelijk reglement.
[...]
Artikel 19 Gelijkwaardigheid bestuursleden
Alle bestuursleden in het bestuur zijn gelijkwaardig.
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Toelichting: Het komt voor dat bestuursleden voor minder dan één jaar benoemd worden,
bijvoorbeeld omdat op het zomercongres een post open was en deze pas op het
wintercongres gevuld is. Deze wijziging maakt het mogelijk bestuursleden voor minder dan
een jaar te benoemen, zodat alle bestuursleden tegelijkertijd kunnen aftreden.
Daarnaast wordt expliciet opgenomen dat bestuursleden in functie worden verkozen: er zijn
dus verkiezingen per bestuurspost. Dit werd al geïmpliceerd door de oude artikel 19, maar
staat er nu expliciet en op een logischere plek.
Wijzigingsvoorstel 8 Herziening commissie van beroep
Artikel 32, 33, 34

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
Huidige tekst: Artikel 32
Een Commissie van Beroep wordt ingesteld, wanneer beroep wordt aangetekend
tegen een besluit waartegen volgens deze statuten of het huishoudelijk reglement
beroep open staat hij een Commissie van Beroep.
Artikel 33
Een Commissie van Beroep wordt door het congres benoemd voor een periode van
twee jaar.
Artikel 34
1. Een Commissie van Beroep neemt een besluit na voldoende hoor en wederhoor.
2. Tenzij deze statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen, staat tegen
een besluit van een Commissie van Beroep geen beroep open, onverminderd de
gang naar de rechter.
Veranderen in: Artikel 32 Samenstelling Commissie van Beroep


Er is een Commissie van Beroep. Deze bestaat uit ten minste drie leden en heeft
altijd een oneven aantal leden.



De leden van de Commissie van Beroep worden door het congres benoemd voor
een periode van twee jaar.

Artikel 33 Beroepsprocedure
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1. De Commissie van Beroep behandelt alleen beroepen tegen een besluit waartegen
volgens deze statuten of het huishoudelijk reglement beroep openstaat bij de
Commissie van Beroep.
2. De Commissie van Beroep neemt een besluit na voldoende hoor en wederhoor.
3. Tenzij deze statuten of het huishoudelijk reglement anders bepalen, staat tegen een
besluit van de Commissie van Beroep geen beroep open, onverminderd de gang
naar de rechter.
Artikel 34 komt te vervallen, met vernummering van de daaropvolgende artikelen.
Toelichting: Dit wijzigingsvoorstel verduidelijkt hoe de Commissie van Beroep wordt
benoemd en hoe deze werkt. Er is namelijk maar één Commissie van Beroep die ingesteld
wordt vóórdat er een beroep aangetekend is.
Wijzigingsvoorstel 9 Spelling twee derde en drie vierde
meerderheid
Artikel 35 lid 4, artikel 37 lid 3, artikel 38 lid 3

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
Huidige tekst: Artikel 35
(...)
4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt door het congres
genomen bij een twee/derde meerderheid van stemmen.
(...)
Artikel 37
(...)
3. Een besluit tot wijziging van deze statuten wordt genomen door het congres waar ten
minste twintig leden aanwezig zijn met tenminste twee/derde meerderheid van stemmen.
(...)
Artikel 38
3. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen door het congres waar
tenminste een tiende van de leden aanwezig is met tenminste drie/vierde meerderheid van
stemmen.
Veranderen in: Artikel 35
(...)
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4. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt door het congres
genomen bij een twee derde meerderheid van stemmen.
(...)
Artikel 37
(...)
3. Een besluit tot wijziging van deze statuten wordt genomen door het congres waar ten
minste twintig leden aanwezig zijn met ten minste twee derde meerderheid van stemmen.
(...)
Artikel 38
3. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt genomen door het congres waar ten
minste een tiende van de leden aanwezig is met ten minste drie vierde meerderheid van
stemmen.
Toelichting: “Twee derde” en “drie vierde” dienen geschreven te worden zonder schuine
streep. Ten minste dient in dit geval los geschreven te worden.
Wijzigingsvoorstel 10 Verduidelijken artikel 12 lid 3
Artikel 12, lid 3

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
Huidige tekst: Artikel 12
(...)
3. Het congres bepaalt het inhoudelijk beleid van de vereniging. Dit houdt onder meer in
de te volgen beginselen en politiek en het vaststellen van het politiek programma.
(...)
Veranderen in: Artikel 12
(...)
3. Het congres bepaalt het inhoudelijk beleid van de vereniging. Daartoe stelt het congres
in ieder geval een beginsel- en politiek programma vast.
(...)
Toelichting: Dit voorstel verduidelijkt de rol van het congres in het vaststellen van het
beginsel- en politiek programma. Ook loopt deze zin een stuk beter.
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Wijzigingsvoorstel 11 We hebben geen secretariaat
Artikel 35, lid 5

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
Huidige tekst: De strekking van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement
moet
bij de oproep voor de vergadering waarin het wordt behandeld worden gevoegd. De
volledige tekst dient minimaal twee weken voor het congres verkrijgbaar te zijn bij
het secretariaat.
Vervangen door: De strekking van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk
reglement moet
bij de oproep voor de vergadering waarin het wordt behandeld worden gevoegd. Het
bestuur maakt ten minste twee weken voor het congres de volledige tekst beschikbaar voor
alle leden.
Toelichting: DWARS heeft geen secretariaat. De voorstellen zijn verkrijgbaar bij het bestuur.
Wijzigingsvoorstel 12 Titels voor artikelen
De titels van artikelen 1 tot en met 16, 18, 20, 21, 22, 28 tot en met 31, 35 tot en met 38

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
Artikel 1 wordt Artikel 1 Naam
Artikel 2 wordt Artikel 2 Zetel
Artikel 3 wordt Artikel 3 Doel
Artikel 4 wordt Artikel 4 Middelen
Artikel 5 wordt Artikel 5 Financiële middelen
Artikel 6 wordt Artikel 6 Leden
Artikel 7 wordt Artikel 7 Jaarlijkse bijdrage
Artikel 8 wordt Artikel 8 Toelating leden
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Artikel 9 wordt Artikel 9 Beëindiging lidmaatschap
Artikel 10 wordt Artikel 10 Donateurs
Artikel 11 wordt Artikel 11 Afdelingen
Artikel 12 wordt Artikel 12 Taken van het congres
Artikel 13 wordt Artikel 13 Bijeenroeping congres
Artikel 14 wordt Artikel 14 Stemrecht
Artikel 15 wordt Artikel 15 Voorzitter en notulist
Artikel 16 wordt Artikel 16 Taak en samenstelling bestuur
[...]
Artikel 18 wordt Artikel 18 Ontslag en schorsing bestuursleden
[...]
Artikel 20 wordt Artikel 20 Vertegenwoordiging vereniging
Artikel 21 wordt Artikel 21 Registergoederen en borg
Artikel 22 wordt Artikel 22 Besluitvorming tijdens de vergadering
[...]
Artikel 28 wordt Artikel 28 Boekjaar
Artikel 29 wordt Artikel 29 Vermogenstoestand
Artikel 30 wordt Artikel 30 Jaarverslag
Artikel 31 wordt Artikel 31 Begroting
[...]
Artikel 35 wordt Artikel 34 Huishoudelijk reglement (vernummering na verval art. 34 in
voorstel 8)
Artikel 36 wordt Artikel 35 Andere reglementen (vernummering na verval art. 34 in voorstel
8)
Artikel 37 wordt Artikel 36 Wijziging statuten (vernummering na verval art. 34 in voorstel 8)
Artikel 38 wordt Artikel 37 Ontbinding (vernummering na verval art. 34 in voorstel 8)
Toelichting: Door elk artikel een titel te geven is het makkelijker om dingen terug te vinden
in de statuten.
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Wijzigingsvoorstel 13 Betreffende wijziging
ontbindingsprocedure voor ANBI status
Artikel 38, lid 5

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
Huidige tekst: De bestemming van een eventueel overschot van het vermogen van de
ontbonden vereniging wordt bepaald door een besluit van het congres.
Veranderen in: Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt toegerekend
aan een door het congres te bepalen algemeen nuts beogende instelling met een
vergelijkbaar doel als de vereniging.
Toelichting: Deze wijziging is nodig voor DWARS om een algemeen nuts beogende
instelling (ANBI) te kunnen worden. DWARS wil graag een ANBI-status krijgen, zodat giften
aan DWARS fiscaal voordeliger worden.
De tekst van het voorstel is gebaseerd op de tekst van de statuten van GroenLinks, die wel
al een ANBI status heeft.
Wijzigingsvoorstel 14 Verduidelijking stemprocedure
Artikelen 22, 23, 24, en 25

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 1
Huidige tekst: Artikel 22
1. Wanneer geen van de stemgerechtigden om een stemming verzoekt, kan een
besluit worden genomen bij acclamatie.
2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van die vergadering
dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een genomen besluit voor zover het een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel betreft.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien een
stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 23
Als uitgebrachte stemmen bij een stemming gelden voor of tegen. Onthoudingen
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van stem gelden niet als uitgebrachte stemmen. Daarnaast is het bij een stemming
over personen mogelijk om blanco te stemmen.

Artikel 24


Een stemming over zaken vindt plaats door middel van handopsteken.



Wanneer een stemgerechtigde daarom verzoekt vindt een hoofdelijke stemming
plaats. Bij een hoofdelijke stemming brengt iedere stemgerechtigde mondeling zijn
stem uit.



Wanneer een stemgerechtigde daarom verzoekt geschiedt de stemming
schriftelijk.



Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij
de wet of deze statuten anders bepalen.



Wanneer de stemmen staken, is het voorstel niet aangenomen.

Artikel 25
1. Een stemming over personen geschiedt schriftelijk.
2. De vergadering benoemt een stemcommissie om de stemmingen te leiden en de
uitslag daarvan te bepalen.
3. Personen waarover gestemd wordt kunnen geen zitting nemen in de commissie die
de hen rakende stemming leidt.

Veranderen in: Artikel 22
1. Wanneer geen van de stemgerechtigden om een stemming verzoekt, kan een
besluit worden genomen bij acclamatie.
2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van die vergadering
dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een genomen besluit voor zover het een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel betreft.
3. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van
de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
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geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 23 Stemtelcommissie en geldigheid schriftelijke stemmen
1. De vergadering benoemt een stemtelcommissie om de stemmingen te leiden en de
uitslagen daarvan te bepalen.
2. Personen waarover gestemd wordt, kunnen geen zitting nemen in de
stemtelcommissie die de hen rakende stemming leidt.
3. Bij een schriftelijke stemming geldt het aantal geldig ingevulde stembriefjes als het
aantal uitgebrachte stemmen.
4. Een stembriefje is geldig indien:
a. Op ondubbelzinnige wijze de keuze van de stemgerechtigde kenbaar is
gemaakt; en
b. Er niets op het stembriefje is aangebracht dat de stemgerechtigde kan
identificeren.

Artikel 24 Stemming over zaken
1. Een stemming over zaken vindt plaats door middel van handopsteken.
2. Wanneer een stemgerechtigde daarom verzoekt vindt een hoofdelijke stemming
plaats. Bij een hoofdelijke stemming brengt iedere stemgerechtigde mondeling zijn
stem uit.
3. Wanneer een stemgerechtigde daarom verzoekt geschiedt de stemming
schriftelijk.
4. Alle besluiten over zaken worden genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de
wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement een grotere meerderheid
bepalen.
5. Wanneer de stemmen staken, is het voorstel niet aangenomen.
6. Als uitgebrachte stemmen bij een stemming over zaken gelden voor of tegen.
Onthoudingen van stem gelden niet als uitgebrachte stemmen.

Artikel 25 Stemming over personen
1. Een stemming over personen geschiedt schriftelijk.
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2. Bij een stemming over personen zijn alleen stemmen op kandidaten of op “geen
van de kandidaten” geldig.

Toelichting: Met dit wijzigingsvoorstel worden enkele bepalingen verplaatst en aangepast
om in de statuten duidelijker vast te leggen hoe stemmen werkt op vergaderingen. Dit is
van toepassing op het congres en algemene afdelingsvergaderingen.
De volgende aanpassingen zijn gedaan:
1. Het oude artikel 22 lid 3 is aangepast. De oude bepaling is namelijk in strijd met de
wet. Artikel 2:13 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk een andere
procedure voor een herstemming, en geeft geen mogelijkheid om hier van af te
wijken. De voorgestelde tekst is exact hetzelfde als in de wet staat, zodat dat extra
duidelijk is. Inhoudelijk heeft dat de volgende gevolgen:
a. Als een stemming schriftelijk of hoofdelijk was, moet de meerderheid van de
vergadering besluiten tot een herstemming.
b. Was het een andere stemming (bijvoorbeeld een stemming met
handopsteken), dan kan elke stemgerechtigde tot een herstemming
verzoeken.
2. Er is een apart artikel over de stemtelcommissie (voorstel-art. 23). Dit stond eerst in
oud-art. 25 lid 2 en 3. Inhoudelijk is er niets aangepast.
3. Oud-art. 27 lid 3 is verplaatst naart voorstel-art. 23 lid 3 om te benadrukken dat dit
geldt voor alle schriftelijke stemmingen.
4. De eisen voor geldige schriftelijke stemmen zijn toegevoegd in voorstel-art. 23 lid 4.
Deze tekst is gebaseerd op de Nederlandse Kieswet, art. N 7 lid 3.
5. In de oude statuten staat in art. 23 wanneer een stem geldig is of niet. Dit is
verplaatst naar voorstel-art. 24 lid 6 voor stemming over zaken (bijv. moties,
wijzigingsvoorstellen, etc.) en voorstel-art. 25 lid 2 voor stemmingen over personen.
Het doel is om duidelijker te maken wat een geldige stem is, zeker bij stemmingen
over personen. Het is expliciet alleen mogelijk om te stemmen op kandidaten.
Hiermee wordt gedoeld op zij die volgens de kandidaatstellingsprocedure in het HR
toegelaten zijn (art. 6 HR). Stemmen uitgebracht op mensen die geen kandidaten
zijn zijn dus ongeldig en tellen niet mee voor het totaal uitgebrachte stemmen, en
tellen dus ook niet mee voor hoeveel stemmen er nodig zijn voor een meerderheid.
6. Art. 24 lid 4 is aangepast: ook het huishoudelijk reglement kan een versterkte
meerderheid vaststellen voor bepaalde besluiten. Dit is momenteel al het geval voor
het beginselprogramma. Het HR was dus per ongeluk in strijd met de statuten, maar
het bestuur acht het wenselijk dat het beginselprogramma met een twee derde
meerderheid wordt vastgesteld.
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7. Het begrip “blanco” is vervangen door “geen van de kandidaten” om duidelijk te
maken dat dit een aparte expliciete optie is op het stembiljet.
Wijzigingsvoorstel 14A: “Instant-runoff voting” bij
stemprocedure over enkele post
Artikel 26

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 2
Dit is een meer verstrekkend voorstel dan 14B
Huidige tekst: Artikel 26
Om gekozen te zijn moet een kandidaat meer dan de helft van het aantal uitgebrachte
stemmen hebben gekregen.
Bij een stemming tussen twee of meer kandidaten kan een stemgerechtigde een stem
uitbrengen op één kandidaat of blanco stemmen.
Wanneer bij de eerste stemming geen van de kandidaten gekozen is, vindt een tweede
stemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal stemmen, waarbij de
stemgerechtigde zowel een eerste keuze als een tweede keuze dient aan te geven. Hierbij
is er de mogelijkheid tot het uitbrengen van alleen de eerste keus. Het is hierbij niet meer
mogelijk om blanco te stemmen. Mochten de stemmen voor de eerste keus staken, dan
wordt er gekeken naar stemmen in de tweede keus.
Wanneer ook de stemmen bij de tweede keus van de tweede stemming staken, beslist het
lot.

Vervangen door: Artikel 26 Stemming over personen met één lege post
1. Een stemming over de benoeming van een persoon voor een enkele te vullen post,
vindt plaats volgens de procedure in dit artikel.
2. Indien er slechts één kandidaat is, is deze verkozen indien deze meer dan de helft
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen heeft gekregen. Is dat niet het geval,
dan blijft de post vacant. Geldige stemmen zijn stemmen op de kandidaat of op
"geen van de kandidaten".
3. Indien er twee of meer kandidaten zijn, geschiedt de verkiezing door middel van het
“instant-runoff voting”-systeem. Deze verkiezingen geschieden als volgt:
a. Stemgerechtigden krijgen een stembriefje met daarop alle kandidaten en
“geen van de kandidaten”. “geen van de kandidaten” geldt als een aparte
kandidaat.
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b. Stemgerechtigden rangschikken de kandidaten die zij geschikt achten op
hun stembiljet.
c. Om de uitslag te bepalen worden de stemmen in rondes geteld.
d. In de eerste ronde worden de stemmen van eerste voorkeur voor elke
kandidaat geteld. Indien een kandidaat meer dan de helft van het aantal
uitgebrachte stemmen heeft, is deze verkozen.
e. Als er in een ronde niemand is verkozen, valt de kandidaat met de minste
stemmen af. Indien er meerdere kandidaten zijn met het minste aantal
stemmen, beslist het lot wie afvalt.
f.

Na het afvallen van een kandidaat worden de stemmen op de afgevallen
kandidaat opnieuw geteld. Voor de geldig uitgebrachte stemmen waarbij de
kandidaat van eerste voorkeur is afgevallen, treedt de eerstvolgende
gerangschikte en niet afgevallen kandidaat in de plaats van eerste voorkeur.
Indien een kandidaat meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen
heeft, is deze verkozen.

g. De stappen onder f en e worden herhaald totdat iemand verkozen is, of
totdat er één kandidaat overblijft.
h. Indien bij de laatste ronde de laatst overgebleven kandidaat niet meer dan
de helft van het aantal stemmen heeft, is deze niet verkozen. De vergadering
beslist of de post vacant blijft, of dat de verkiezingen overgedaan worden.
Indien de verkiezingen overgedaan worden, kunnen kandidaten beslissen
zich terug te trekken.

Toelichting: Dit wijzigingsvoorstel implementeert het “Instant-runoff voting” systeem (ook
wel bekend als “Alternative vote” of “Ranked Choice Voting”) voor verkiezingen voor een
enkele functie, zoals geadviseerd door het “Verslag stemmethoden” zoals gepresenteerd
op het zomercongres van 15 en 16 juni 2019 te Maastricht. Dat verslag is hier te lezen:
https://dwars.org/wp-content/uploads/2019/05/Alternatieve-stemmethoden.pdf
Bij Instant-runoff voting rangschikken de kiezers de kandidaten. Ze hoeven alleen de
kandidaten te rangschikken die zij geschikt vinden. Indien de kandidaat die de eerste keus is
van een kiezer niet wint, gaat de stem van die kiezer naar diens tweede keus. Dit proces
gaat door totdat iemand een meerderheid heeft.
Deze implementatie van Instant-runoff voting behandelt “geen van de kandidaten” als een
kandidaat, zodat het altijd mogelijk is om niemand te verkiezen (en de post vacant te
houden) als de leden geen van de kandidaten geschikt vinden.
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Voor een meer visuele uitleg, is er deze (Engelstalige) video over dit stemsysteem:
https://www.youtube.com/watch?v=3Y3jE3B8HsE. Voor deze video is ook Nederlandstalige
ondertiteling beschikbaar.
Behandeling randgevallen
Bij dit stemsysteem kunnen er bepaalde randgevallen voorkomen. Hieronder een lijstje van
randgevallen die expliciet behandeld worden in dit voorstel.
1. Er is maar één kandidaat: als er één kandidaat is, wordt de procedure in voorstel-art.
26 lid 2 gevolgd. Stemgerechtigden kunnen kiezen op de ene kandidaat of op
"geen van de kandidaten". De kandidaat moet nog steeds de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen halen.
2. Twee of meer kandidaten hebben evenveel stemmen en de minste stemmen, maar
één kandidaat moet afvallen: het lot beslist. Een willekeurige kandidaat van degene
die de minste stemmen hebben gekregen, zal afvallen.
3. Aan het eind van de rondes is er één kandidaat over die geen meerderheid heeft:
het congres beslist of er een herverkiezing komt (alles begint opnieuw) of dat de
post vacant blijft.
Wijzigingsvoorstel 14B: Verbetering bestaande
stemprocedure enkele post
Artikel 26

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 2
Dit is een minder verstrekkend voorstel dan 14A. Het wordt alleen behandeld als 14A niet
wordt aangenomen.
Huidige tekst: Artikel 26
1. Om gekozen te zijn moet een kandidaat meer dan de helft van het aantal
uitgebrachte stemmen hebben gekregen.
2. Bij een stemming tussen twee of meer kandidaten kan een stemgerechtigde een
stem uitbrengen op één kandidaat of blanco stemmen.
3. Wanneer bij de eerste stemming geen van de kandidaten gekozen is, vindt een
tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal
stemmen, waarbij de stemgerechtigde zowel een eerste keuze als een tweede keuze
dient aan te geven. Hierbij is er de mogelijkheid tot het uitbrengen van alleen de
eerste keus. Het is hierbij niet meer mogelijk om blanco te stemmen. Mochten de
stemmen voor de eerste keus staken, dan wordt er gekeken naar stemmen in de
tweede keus.
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4. Wanneer ook de stemmen bij de tweede keus van de tweede stemming staken,
beslist het lot.

Vervangen door: Artikel 26 Stemming over personen met één lege post
1. Een stemming over de benoeming van een persoon voor een enkele te vullen post,
vindt plaats volgens de procedure in dit artikel.
2. Om gekozen te zijn moet een kandidaat meer dan de helft van het aantal
uitgebrachte stemmen hebben gekregen.
3. Bij een stemming tussen twee of meer kandidaten kan een stemgerechtigde een
stem uitbrengen op één kandidaat of “geen van de kandidaten” stemmen.
4. Wanneer bij de eerste stemming geen van de kandidaten gekozen is, vindt een
tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogste aantal
stemmen, waarbij de stemgerechtigde zowel een eerste keuze als een tweede keuze
dient aan te geven. Hierbij is er de mogelijkheid tot het uitbrengen van alleen de
eerste keus. Het is hierbij niet meer mogelijk om op “geen van de kandidaten” te
stemmen. Mochten de stemmen voor de eerste keus staken, dan wordt er gekeken
naar stemmen in de tweede keus.
5. Wanneer ook de stemmen bij de tweede keus van de tweede stemming staken,
beslist het lot.

Toelichting: Dit wijzigingsvoorstel wordt alleen behandeld als voorstel 14A niet wordt
aangenomen.
Indien het congres niet kiest om "Instant-runoff voting" te gebruiken voor
bestuursverkiezingen, willen we wel de huidige procedure verduidelijken. Dat gebeurt met
dit wijzigingsvoorstel. Er staat expliciet wanneer deze procedure gevolgd wordt, en blanco
is vervangen door ‘geen van de kandidaten’.
Wijzigingsvoorstel 15 Verduidelijking stemprocedure meerdere vacante plekken
Artikel 27

Indiener: Landelijk Bestuur
Categorie 2
Huidige tekst: Artikel 27
1. Een stemming over de benoeming van meerdere personen in een orgaan van de
vereniging, kan plaats vinden door middel van een blokstemming.
2. Bij een blokstemming kan een stemgerechtigde een stem uitbrengen op ten
68
DWARS, GroenLinkse Jongeren | Wintercongres 2020 | 12 en 13 december, online

ABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLABCDEFGHIJKLAB
hoogste een aantal kandidaten, gelijk aan het aantal te vervullen plaatsen in het
orgaan. Daarvoor ontvangt iedere stemgerechtigde een stembriefje waarop alle
kandidaten staan vermeld.
3. Het aantal geldig ingevulde stembriefjes geldt als het aantal uitgebrachte
stemmen.
4. Om gekozen te kunnen zijn moet een kandidaat meer dan de helft van het aantal
uitgebrachte stemmen hebben gekregen.
5. Gekozen zijn die kandidaten waarop achtereenvolgens de meeste stemmen zijn
uitgebracht, tot het aantal te vervullen plaatsen is bereikt.
6. Zijn voor de laatste te vervullen plaats op meerdere kandidaten een gelijk aantal
stemmen uitgebracht, dan vindt een tweede stemming plaats tussen die kandidaten.
7. Zijn na een blokstemming niet alle te vervullen plaatsen vervuld, dan vindt een
tweede stemming plaats tussen de overgebleven kandidaten.

Vervangen door: Artikel 27 Stemming over personen met meerdere lege posten
(blokstemming)
1. Een stemming over de benoeming van meerdere personen in een orgaan van de
vereniging, kan plaats vinden door middel van een blokstemming. Vindt deze
stemming niet plaats door middel van een blokstemming, dan wordt elke lege post
apart de procedure in artikel 26 gevolgd. De vergadering beslist over de wijze van
stemming.
2. Bij een blokstemming kan een stemgerechtigde een stem uitbrengen op ten
hoogste een aantal kandidaten, gelijk aan het aantal te vervullen plaatsen in het
orgaan. Daarvoor ontvangt iedere stemgerechtigde een stembriefje waarop alle
kandidaten staan vermeld.
3. Om gekozen te kunnen zijn moet een kandidaat meer dan de helft van het aantal
uitgebrachte stemmen hebben gekregen.
4. Van de kandidaten die meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen
hebben gekregen, zijn verkozen, zij die achtereenvolgens de meeste stemmen
hebben gekregen, tot het aantal te vervullen plaatsen is bereikt.
5. Zijn voor de laatste te vervullen plaats op meerdere kandidaten een gelijk aantal
stemmen uitgebracht, dan vindt een tweede stemming plaats tussen die kandidaten.
6. Zijn na een blokstemming niet alle te vervullen plaatsen vervuld, dan vindt een
tweede stemming plaats tussen de overgebleven kandidaten.
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7. Is er na een blokstemming nog maar één plek te vervullen, dan vindt er een nieuwe
stemming plaats volgens de procedure in artikel 26.

Toelichting: Dit wijzigingsvoorstel maakt duidelijk wanneer een blokstemming gebruikt
wordt. De vergadering beslist of een blokstemming gebruikt wordt, of dat over elke zetel (in
bijvoorbeeld de raad van advies) apart gestemd wordt.
Wijzigingsvoorstel 16 stemprocedures uit de statuten
Onderdeel G, artikel 11, artikel 14, artikel 22 t/m 27

Indiener: Luuk Godtschalk
Categorie 2
De statuten worden als volgt gewijzigd:
Artikel 11, zesde lid vervalt. Het zevende lid wordt vernummerd tot het zesde lid.
In artikel 14 wordt na het tweede lid een nieuw lid toegevoegd, luidende:
3. Het huishoudelijk reglement kan nadere regels stellen over de besluitvorming van het
congres.
Onderdeel G en artikel 22 tot en met 27 vervallen. De overige onderdelen en artikelen
worden overeenkomstig vernummerd.
De wijzigingsvoorstellen 14, 14A, 14B en 15 worden overeenkomstig gewijzigd. Zij worden
geacht betrekking te hebben op de overeenkomstige artikelen in het huishoudelijk
reglement.
Toelichting: Er is momenteel een heleboel over de besluitvorming tijdens het congres
geregeld in de statuten. Daar is geen wettelijke verplichting toe; Het kan net zo goed in het
huishoudelijk reglement.
Voor wijzigingen in de statuten is tussenkomst van de notaris nodig, voor het huishoudelijk
reglement niet. Voor beide is hetzelfde aantal stemmen nodig. Het behoeft dus de voorkeur
om zo veel mogelijk in het HR te regelen om onnodige notariskosten te voorkomen.
Let op: bij dit voorstel hoort ook een wijzigingsvoorstel op het huishoudelijk reglement
(wijzigingsvoorstel 1)
Bestuursadvies: Ontraden.
Ondanks het feit dat er geen wettelijke verplichting is om de stemprocedures in de statuten
op te nemen, vindt het bestuur de stemprocedure een van de belangrijkste zaken om goed
en duidelijk te regelenen. Daarom heeft het de sterke voorkeur van het bestuur om de
stemprocedures in de statuten te laten.
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Door het in de statuten op te nemen moeten eventuele wijzigingen inderdaad langs een
notaris. Dat biedt extra zekerheid. Mochten er ooit conflicten ontstaan uit
verkiezingsuitslagen, zal de status van de bepalingen over de stemprocedures in de statuten
veel moeilijker te betwisten zijn dan die in een ander reglement. Ook zorgt het er voor dat
er in geen enkel geval onzekerheid kan bestaan over de geldende tekst. Dat is namelijk
terug te vinden in de notarisakte.
We erkennen dat dit misschien een "smaakverschil" kan zijn. Echter wil het bestuur ook
benadrukken dat de HR-commissie van 2019/2020 bij het herzien van het huishoudelijk
reglement niet gekozen heeft om onderwerpen van de statuten naar het huishoudelijk
reglement te verplaatsen.
Als laatste opmerking wil het bestuur ook nog zeggen dat hoewel de stemprocedures niet
verplicht in de statuten hoeven te staan, dat artikel 22 lid 2 van de statuten (zowel nu als
volgens voorstel 14) wel in de statuten moet staan. Dat is verplicht in artikel 13, lid 3 boek 2
van het Burgerlijk Wetboek.
Wijzigingsvoorstel 17 Interim-bestuursleden en Raad van Advies
Dit wijzigingsvoorstel is ingetrokken.
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Huishoudelijk reglement (HR)
De stemmingen over wijzigingsvoorstellen voor het huishoudelijk reglement vindt plaats door te
stemmen via Inkesta, dit doen we in één ronde. Een wijzigingsvoorstel op het HR heeft een ruime
meerderheid nodig om aangenomen te worden. Het HR bevat alle dagelijkse regels van DWARS,
over hoe congressen gaan en hoe afdelingen werken. Je kunt het HR vinden op de
documentenpagina.
Als er amendementen op wijzigingsvoorstellen worden ingediend die niet worden overgenomen,
komt de stemming daarvoor eerst, en het wijzigingsvoorstel zelf de ronde er na. Als
wijzigingsvoorstellen elkaar tegenspreken komt de stemming over het meest verstrekkende
wijzigingsvoorstel eerst, en (afhankelijk van de uitslag) het minder verstrekkende wijzigingsvoorstel de
ronde er na.

Wijzigingsvoorstel 1 stemprocedures uit de statuten
Artikel 3

Indiener: Luuk Godtschalk
Categorie 2
Het huishoudelijk reglement wordt als volgt gewijzigd: Na artikel 3 worden 6 artikelen
toegevoegd, overeenkomstig artikelen 22 tot en met 27 van de statuten zoals zij luidden
voor de inwerkingtreding van deze wijziging. De overige artikelen worden vernummerd.
Toelichting: zie wijzigingsvoorstel 16 op de statuten.
Bestuursadvies: Ontraden.
Voor toelichting zie wijzigingsvoorstel 16 op de statuten.
Wijzigingsvoorstel 2 Congressen zijn niet voor
afdelingen

Nota Bene: dit wijzigingsvoorstel is niet voor de deadline ingediend, maar enkele
uren te laat. De indientool was nog wel online beschikbaar. Het is aan het congres
om (via de ‘poll’-functie in Crowdcast) te stemmen of dit wijzigingsvoorstel
behandeld wordt.
Hoofdstuk 6, artikel 14

Indiener: Anna Robin Hogendoorn Streef
Categorie 2
Toevoegen: 5. Het moet voor leden duidelijk zijn dat er een algemene afdelingsvergadering
bijeen geroepen wordt.
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Toelichting: -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
daarom verwarrend als er naar leden gesproken of geschreven wordt over een
afdelingscongres, waar het een algemene afdelingsvergadering betreft.
-DWARS wil een toegankelijke vereniging 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.
-DWARS wil een vereniging 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.
-Tevens wil de indiener duidelijk maken dat algemene leden vergadering de enige juiste
benaming zou moeten zijn voor de regelende samenkomsten van afdelingen. Daar moet
wel tijdens de behandeling van een ander wijzigingsvoorstel over gesproken worden.
Daarom dient deze overweging enkel ter kennisgeving aan de leden.
-Wanneer men de dingen moeilijker wil verwoorden dan ze werkelijk zijn, moet men daar
wantrouwig over zijn. Ingewikkelde taal is thans een manier om het gepeupel tegen te
werken in haar streven naar emancipatie. Ook in het verkeer zal men merken dat
ingewikkelde instructies leiden tot het bereiken van de verkeerde bestemming. Sedert 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 ongecompliceerd moet houden om tot wederzijds begrip te komen.
-Grappen bevatten een kern van waarheid, erken die waarheid en weet dat de hier
voorgestelde wijziging het enige moreel juiste pad is.
Bestuursadvies: Ontraden.
Het bestuur vindt dat dit voorstel niet thuishoort in het Huishoudelijk Reglement.
Dit omdat er in de statuten (artikel 12 lid 4) en in het Huishoudelijk Reglement (artikel 13 en
14) al veel wordt gesproken over de algemene afdelingsvergadering en daar staat al in dat
het bestuur moet communiceren naar de leden en dat het een algemene
afdelingsvergadering heet.
Bovendien lijkt het doel van dit voorstel om ervoor te zorgen dat afdelingen niet meer de
algemene afdelingsvergadering een afdelingscongres noemen. Dit is een oproep die het
bestuur in de vorm van een motie logischer vindt.
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Politiek programma (PP)
De stemmingen over wijzigingsvoorstellen voor het politiek programma vindt plaats door te
stemmen via Inkesta, dit doen we in één ronde. Een wijzigingsvoorstel op het politiek programma
heeft een simpele meerderheid nodig om aangenomen te worden. Het politiek programma bevat de
specifieke plannen van DWARS voor een politieke periode. Deze wordt ongeveer een jaar voor de
verkiezingen opgesteld door de programmacommissie en aangepast en aangenomen door de leden
op een speciaal congres. Het laatste politiek programma is aangenomen op 19 februari 2020. Het
bestuur gebruikt het politiek programma als basis voor amendementen op het politiek programma
van GroenLinks voor de Tweede Kamerverkiezingen. Je kunt het politiek programma vinden op de
documentenpagina.
Als er amendementen op wijzigingsvoorstellen worden ingediend die niet worden overgenomen,
komt de stemming daarvoor eerst, en het wijzigingsvoorstel zelf de ronde er na. Als
wijzigingsvoorstellen elkaar tegenspreken komt de stemming over het meest verstrekkende
wijzigingsvoorstel eerst, en (afhankelijk van de uitslag) het minder verstrekkende wijzigingsvoorstel de
ronde er na.

Wijzigingsvoorstel 1 Hidden wealth of nations
Hoofdstuk 4, punt 21

Indiener: Douwe Kuipers, Wouter Noordam, namens de commissie Economie
Categorie: 2
Huidige tekst: Mensen hebben geen reden om mokerveel rijkdom te bezitten.
Daarom wordt er een vermogensplafond ingevoerd. Het privévermogen van
mensen mag niet groter zijn dan 2,5 miljoen euro en het huis waar ze in wonen. Al
het extra vermogen dat mensen hebben moet worden afgedragen aan de staat en
wordt verdeeld.
Vervangen door: Mensen hebben geen reden om mokerveel rijkdom te bezitten.
Daarom zal Nederland zich inspannen om de verborgen rijkdom van de allerrijkste
personen op te sporen. Dit kan door middel van internationale samenwerking,
uitwisseling van informatie over eigendom van bezittingen en door financiële
geheimhouding in te perken.
Toelichting: Uit een recent rapport van het CPB blijkt dat een deel van de meest
vermogende Nederlanders belasting ontduikt met constructies in landen met fiscale
geheimhouding. Naar schatting is er nog 60 miljard buiten beeld. Hier kan dus geen
belasting of vermogensplafond over geheven worden.
Het opsporen van verborgen miljarden is belangrijker en winstgevender dan een
tarief van 100% voor de miljonairs die wel hun aangifte eerlijk invullen.
Bestuursadvies: Ontraden.
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Het bestuur is het er mee eens dat de rijken veel meer moeten bijdragen aan de
wereld dan nu, en dat belastingontduiking moet worden aangepakt. Het aanpakken
van belastingontduiking en een vermogensplafond zijn maatregelen die elkaar
aanvullen. Daarom staat in punt 21 van dit hoofdstuk het vermogensplafond en
onder punt 28 dat belastingontduiking harder moet worden aangepakt.
Het lijkt het bestuur daarom passender om punt 28 aan te passen, of om hier een
nieuw punt van te maken. Anders verdwijnt het vermogensplafond uit het DWARSprogramma.
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