
 

  



Introductie 

Lieve DWARSers en andere geïnteresseerden,  

Hartelijk welkom bij het online DWARS-zomercongres 
van 2021! Of je nou al tien keer eerder bij een congres 
bent geweest, of voor het eerst komt, we zijn super blij 
dat je er online/fysiek bij wil zijn. We weten dat een 
eerste bezoek aan een DWARS-congres best spannend 
en overweldigend kan zijn. Overal vliegen de moties, 
stemmingen en ontzettend veel DWARS-termen je om 
de oren. Dat kan best verwarrend zijn, zelfs als je het al 
gewend bent. Niks om je voor te schamen dus! Wij zijn 
er om je te helpen!  

DWARS vindt inclusiviteit erg belangrijk, daarom 
hebben wij speciaal ‘Hoe overleef ik een DWARS 
congres’ boekje gemaakt met daarin de belangrijkste 
begrippen, functieomschrijvingen en congres regels 
uitgelegd. Omdat door corona dit jaar alles een beetje 
anders gaat, is het ook handig voor leden die al vaker 
op een congres zijn geweest dit goed door te lezen. 
Daarom hebben we een speciaal corona-hoofdstukje 
gemaakt, deze vind je achteraan in dit boekje en in de 
krant. Mocht je tijdens het congres nou nog steeds 
tegen bepaalde zaken aanlopen die niet helemaal 
duidelijk zijn, dan kun je direct contact met ons 
opnemen door te bellen met het nummer in zichtbaar 
in de Crowdcast. 



 
Veel liefs en blijf gezond <3 
De Congrescommissie 

Begrippenlijst 
 
Verantwoording: Het bestuur van DWARS legt 
verantwoording af over wat zij de afgelopen periode 
hebben gedaan. Dit betekent dat ze uitleggen wat het 
DWARS bestuur gedaan heeft en waarom ze dit deden. 
Naast het bestuur legt een aantal andere organen en 
commissies ook een verantwoording af. Dit doen ze 
omdat ze door het congres zijn ingesteld. De 
commissies en organen die verantwoording afleggen 
zijn: Kascontrolecommissie, Zoekcommissie, 
Kandidatencommissie, Commissie van Beroep, 
OverDWARS, Raad van Advies en Commissie 
Bestuurstructuur. 
 
Vraag stellen op congres: Nadat iemand gesproken 
heeft op het congres zal de dagvoorzitter de tweede 
termijn openen, de eerste termijn is schriftelijk online. 
Normaal gaat dat door opstaan en kiest de 
dagvoorzitters de vragenstellers uit. Bij een online 
congres wordt er in de Crowdcast-chat een link 
gedeeld waar je zolang de termijn open is op kunt 
klikken, bij deze link vul je je vraag in en het 
congrespresidium kiest dan uit welke vragen er gesteld 
worden. Zij letten daarbij op dat niet één iemand heel 



veel vragen stelt, maar bemoeit zich niet met de 
inhoud. 
 

 
 
Eerste termijn: Bij een normaal congres opent de 
voorzitter een eerste termijn als er een motie of 
wijziging voor het politiek programma/huishoudelijk 
reglement wordt verdedigd, bij een verantwoording, of 
een verkiezing. Hier kun je vragen stellen aan de 
indiener, kandidaat, of degene die verantwoording 
aflegt. Bij een online congres is de eerste termijn 
volledig schriftelijk en wordt deze van te voren gedaan. 
Dat betekent dat je je vraag tot en met 4 juni  kan 
insturen en dat deze in de congresstukken schriftelijk 
beantwoord wordt.  
 



Tweede termijn: De dagvoorzitter opent een tweede 
termijn. In deze termijn mogen er alleen vragen worden 
gesteld over de antwoorden op de vragen in de eerste 
termijn, dus er mogen geen nieuwe onderwerpen meer 
worden opgebracht en besproken. Op een online 
congres werkt dit door een link die in de Crowdcast-
chat gedeeld wordt en die alleen werkt terwijl de 
termijn open is. Is een situatie veranderd sinds de 
deadline voor de schriftelijke eerste termijn vragen? 
Dan mag je in de tweede termijn wél een nieuw 
onderwerp opbrengen.  
 
Derde termijn: Soms zijn er na beantwoording van 
vragen in de tweede termijn nog steeds vragen, de 
dagvoorzitter kan dan een derde termijn openen. Bij 
een online congres gebeurt dit alleen als iemand in de 
Crowdcast-chat aangeeft nog een derde termijn vraag 
te hebben. De dagvoorzitter kan dan toestemming 
geven om het derde termijn te openen en de link naar 
het vragenformulier wordt dan opnieuw geopend en 
verstuurd in de chat.  
 
Gewone meerderheid: De helft+1 van alle aanwezige 
stemgerechtigden op het congres. Bij een online 
congres doen we dit via een programma dat Inkesta 
heet, je krijgt vanzelf een email van Inkesta als het tijd is 
om te stemmen. Deze mail krijg je op het e-mailadres 
waarmee je je hebt aangemeld voor het congres. De 
dagvoorzitter geeft duidelijk aan wanneer de stemming 
wordt geopend en wanneer deze sluit. Let op: het kan 



even duren voor je de mail van Inkesta hebt. Gaat er 
iets mis? Bel dan direct met nummers die zichtbaar zijn 
in de Crowdcast. Voor meer informatie over het 
stemmen, zie de congreskrant. 
 
Ruime meerderheid: Een 2/3e meerderheid van het 
congres. Bij een online congres doen we dit via een 
programma dat Inkesta heet, je krijgt vanzelf een email 
van Inkesta als het tijd is om te stemmen. Deze mail 
krijg je op het e-mailadres waarmee je je hebt 
aangemeld voor het congres. De dagvoorzitter geeft 
duidelijk aan wanneer de stemming wordt geopend en 
wanneer deze sluit. Let op: het kan even duren voor je 
de mail van Inkesta hebt. Gaat er iets mis? Bel dan 
direct met de nummers zichtbaar in de Crowdcast. Voor 
meer informatie over het stemmen, zie de 
congreskrant. 
 
Stemmen per acclamatie: Sommige dingen nemen we 
aan per acclamatie, dat betekent dat we ze aannemen 
als niemand op- of aanmerkingen heeft. Bijvoorbeeld 
de notulen of het instemmen van de stemtelcommissie 
op het congres gaat per acclamatie. Normaal doen we 
dat door te klappen, op een online congres gaat dat via 
de poll-functie van Crowdcast. Je mag als je niet 
instemt nee-stemmen in de poll en daarna direct in de 
Crowdcast chat je op- of aanmerking neerzetten. Deze 
wordt dan direct behandeld. Voor meer informatie over 
het stemmen, zie de congreskrant. 
 



Wijzigingsvoorstel: Met een wijzigingsvoorstel kan je 
veranderingen in het beginselprogramma, politiek 
programma, huishoudelijk reglement, de statuten en 
gedragscode indienen. Het is mogelijk om 
toevoegingen, aanpassingen of verwijderingen voor te 
stellen. Een wijzigingsvoorstel op de statuten en het 
beginselprogramma wordt aangenomen bij een ruime 
meerderheid van de stemmen, voor de rest is er een 
gewone meerderheid nodig.  
 
Motie: Met een motie kun je het bestuur oproepen iets 
te doen of laten of kan DWARS zich ergens voor of 
tegen uitspreken. Een motie wordt aangenomen bij een 
gewone meerderheid van de stemmen. 
 
Amendement: Een aanpassing van een ingediende 
motie, of wijzigingsvoorstel. Een amendement mag de 
kern van de motie of het wijzigingsvoorstel niet 
veranderen. Een amendement wordt aangenomen met 
een gewone meerderheid van stemmen. 
 
Punt van orde: Het maken van een punt van orde doe 
je normaal door op te staan en ‘punt van orde’ te 
roepen, bij een online congres doe je dit door in de 
Crowdcast-chat ‘punt van orde:’ te typen, met 
daarachter je punt van orde. Dit mag op elk moment. 
Een punt van orde kan bijvoorbeeld zijn om mensen 
ergens op te wijzen, het presidium te vragen duidelijker 
te praten, of te vragen om verduidelijking van de 



manier van werken. Je punt van orde wordt door de 
congrespresidium opgelost.  
 
Techniek punt: We maken onderscheid tussen Punten 
van Orde en Technische Punten. Gaat er iets mis met 
de techniek? Typ dan ‘Technisch Punt’ of ‘TP’ in de 
Crowdcast-chat met daarna direct je punt. De 
congrescommissie zal helpen probleem op te lossen.  
 
Verkiezingen: Er zijn twee soorten verkiezingen. Bij de 
verkiezingen van het landelijk bestuur en de 
hoofdredacteur van OverDWARS gebruiken we het 
instant-runoff stemsysteem. Dit betekent dat je de 
kandidaten op de volgorde zet die je wilt. Als je eerste 
kandidaat het niet haalt, dan gaat jouw stem naar de 
tweede kandidaat op je lijstje. De andere verkiezingen 
van kandidaten gaat met een gewone meerderheid. 
Zodra een kandidaat meer dan 50% van de stemmen 
heeft is deze dan verkozen voor die positie. Het is altijd 
mogelijk om een blanco stem (geen der kandidaten) te 
doen als je niemand geschikt vindt.Verkiezingen van 
personen vindt altijd anoniem plaats. 
Voor meer informatie over verkiezingen, zie de 
congreskrant. 
 
Snotneus van het congres: Dit is een prijs die aan het 
einde van ieder congres wordt uitgereikt aan iemand 
die voor het eerst op een congres is en veel kritische 
vragen stelt.  
 



Corrie van het congres: Deze prijs gaat naar de 
DWARS’er met de mooiste outfit. De prijs is vernoemd 
naar het Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet. Op een 
online congres kunnen we elkaar helaas niet direct zien, 
daarom kun je een foto van jezelf met je prachtige 
outfit sturen naar Corrie-Comité (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 12 juni.  

 
 

 
Organen 



 
Congrespresidium: 
Het presidium wordt voorgedragen door het Landelijk 
Bestuur en wordt per acclamatie ingestemd door het 
congres. Het presidium bestaat uit de volgende leden:  

1. Dagvoorzitter: praat het congres aan elkaar, kiest 
normaal de vragenstellers uit en bepaalt wanneer 
mensen mogen praten en wanneer niet. Is de eindbaas 
over de congresorde. 

2. Dagnotulist: schrijft tijdens het congres de notulen, 
zodat we later terug kunnen lezen wie precies wat 
gezegd heeft en welke besluiten het congres heeft 
genomen. 

3. 3e Presidiumlid: zorgt ervoor dat de powerpoint en de 
presentatie netjes verloopt, verwerkt inkomende moties 
en amendementen, ondersteunt de dagvoorzitter bij 
technische problemen. Bij een online congres selecteert 
dit lid de vragenstellers.  

4. Schaduwpresidium: alleen bij een online-congres, één 
of meerdere leden van de congrescommissie, houden 
de Crowdcastchat bij en verwerken achter de schermen 
binnenkomende vragen en zorgt ervoor dat deze op 
een fijne manier bij het 3e presidiumlid terecht komen.  
 
Landelijk bestuur: 
 



1. Voorzitter (Sabine): vertegenwoordigt 
DWARS bij GroenLinks, de media en 
andere organisaties. 
Vicevoorzitter (Sander): ondersteunt de 
voorzitter en vervangt deze wanneer 
nodig. De vicevoorzitter wordt door het 
congres gekozen uit een van de 
bestuursleden.  

2. Secretaris (Brian): verantwoordelijk voor 
o.a. de ledenadministratie en privacy.  

3. Interim penningmeester (Martijn): houdt 
zich bezig met de financiën en beheert 
het pand van DWARS.  

4. Politiek Secretaris (Sander): 
verantwoordelijk voor o.a. de politieke 
lijn van DWARS en alle inhoudelijke 
commissies.  

5. Internationaal Secretaris (Janno): 
verantwoordelijk voor het contact met de 
Europese en wereldwijde groene 
jongerenorganisatie, de groene fractie in 
het Europees parlement en andere 
internationale organisaties. Ook 
organiseert dit bestuurslid buitenlandse 
activiteiten. Verder is dit bestuurslid 
verantwoordelijk voor de 
congresorganisatie. 



6. Bestuurslid Scholing & Activiteiten 
(Martijn): verantwoordelijk voor het 
coördineren van het scholingsprogramma 
en is verantwoordelijk voor de 
activiteiten van leden.  

7. Bestuurslid Organisatie & Leden (Neele): 
verantwoordelijk voor de afdelingen, de 
ledenbinding en de inclusiviteit binnen 
DWARS.  

8. Bestuurslid Campagne & Communicatie 
(Myrte): verantwoordelijk voor de interne 
en externe communicatie en zowel de 
inhoudelijke campagne als de 
verkiezingscampagnes van DWARS. 
Verder is dit bestuurslid verantwoordelijk 
voor de congresorganisatie. 
 
Meer informatie over de bestuursleden kan je hier op 
de website vinden. 
 
Raad van advies (RvA): De raad van advies adviseert en 
controleert het bestuur in de periode tussen de 
halfjaarlijkse congressen. Het orgaan bestaat uit vijf tot 
zeven leden die gekozen zijn door het congres. Het kan 
tijdelijke bestuursleden benoemen in het geval dat een 
bestuurspost tussen de congressen door vrij komt. De 
helft van de leden van de raad van advies worden op 

https://dwars.org/bestuur/
https://dwars.org/bestuur/


het wintercongres verkozen, de andere helft op het 
zomercongres. 
 
Congrescommissie (CoCo): organiseert het congres, 
samen met het landelijk bestuur en de afdeling waar 
het congres plaatsvindt. Zorgt er achter de schermen 
voor dat alles netjes verloopt. Wordt aangesteld door 
het bestuur.  
 
Kandidatencommissie (KaCie): Kandidaten voor het 
landelijk bestuur, de raad van advies en het 
hoofdredacteurschap van OverDWARS gaan voor het 
congres op gesprek bij de kandidatencommissie.  
De KaCie schrijft aan de hand van de gesprekken een 
advies. Zo kan het congres een geïnformeerde keuze 
maken. De KaCie wordt zelf op het wintercongres 
verkozen.  
 
Zoekcommissie (ZoekCie): De zoekcommissie zoekt 
enthousiasmeert en informeert leden die 
geïnteresseerd zijn in een functie bij DWARS. Ook helpt 
de ZoekCie leden bij het vinden van hun plek binnen de 
vereniging. De leden van de ZoekCie worden 
voorgedragen door het bestuur en ingestemd door het 
zomercongres. 
 



Commissie van Beroep: Commissie die geschillen 
behandelt tussen leden en DWARS-organen zoals de 
kandidatencommissie. De leden worden voorgedragen 
door het bestuur en één keer in de twee jaar verkozen 
door het wintercongres. 
 
Kascontrolecommissie (KasCo): De 
kascontrolecommissie bestaat uit drie leden en 
controleert het financiële beleid van DWARS. De 
Kascommissie wordt jaarlijks verkozen op het 
wintercongres. 
 
OverDWARS: OverDWARS is ons kritische 
onafhankelijke online ledenblad. Naast interviews, 
opiniestukken en andere serieuze artikelen biedt 
OverDWARS ook ruimte voor luchtigere content. Dit 
alles doet OverDWARS met een diverse redactie, vaste 
schrijvers en ingezonden stukken. OverDWARS is altijd 
op zoek naar nieuwe mensen en leuke ideeën! De 
hoofdredacteur wordt verkozen op het zomercongres. 



 

Documenten 
 
Congreskrant: elk congres is er een congreskrant. 
Hierin staat alle informatie over het congres, met alle 
stukken die besproken worden, de schriftelijke 
verantwoordingen, het schema en uitleg over hoe je 
(digitaal) op het congres komt. De krant wordt in 
aanloop naar het congres een paar keer aangevuld.  
 
Statuten: Dit is een document waarin alle grondregels 
van de vereniging zijn opgesteld, dingen als: waar 
DWARS gevestigd is, dat er een bestuur is en dat 
DWARS een vereniging is. De statuten worden door 
een notaris bevestigd en geven DWARS officieel 



bestaansrecht. Een wijzigingsvoorstel op de statuten 
heeft een ruime meerderheid nodig. 
 
Huishoudelijk reglement (HR): Het HR is een aanvulling 
op de wetten en de statuten. Hierin staan regels en 
richtlijnen over bijvoorbeeld taken van bestuursleden, 
verschillende commissies, financiën en afdelingen 
omschreven. Het HR wordt door het congres 
aangenomen en kan via een wijzigingsvoorstel op het 
congres aangepast worden. Daarnaast kan (alleen) het 
congres besluiten om het HR naast zich neer te leggen 
en iets anders te doen. Dit moet wel met een 
meerderheid van de stemmen. 
 
Beginselprogramma: In het beginselprogramma 
worden de kernwaarden van DWARS omschreven. Het 
politiek programma en alle uitingen van DWARS 
moeten in lijn zijn met het beginselprogramma. Het 
beginselprogramma kan via een wijzigingsvoorstel op 
het congres aangepast worden, daar is een ruime 
meerderheid voor nodig. 
 
Politiek programma (PP): Het politiek programma bevat 
de inhoudelijke lijn die DWARS volgt. Als iemand 
namens DWARS iets zegt, bijvoorbeeld bij een debat, 
dan mag dat niet tegen het politiek programma ingaan.  
Elk thema komt dan ook aan bod, het is een soort 
verkiezingsprogramma. Van onderwijs tot zorg, van 



huisvesting tot natuur, van Europa tot het klimaat. Voor 
elke Tweede Kamerverkiezingen stellen de leden van 
DWARS een nieuw programma vast, het nieuwste 
politiek programma komt uit februari 2020. Bij ieder 
congres is het mogelijk om een wijziging aan te 
brengen op het huidige programma, dat kan met een 
gewone meerderheid. 
 
Gedragscode: De gedragscode is het document met 
alle regels over hoe we met elkaar omgaan binnen 
DWARS. 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.  
 
Begroting: Hierin staan de verwachte inkomsten en 
uitgaven voor een bepaald jaar. Op het wintercongres 
wordt de begroting voor het volgende jaar behandeld 
met de penningmeester. Leden hebben de 
mogelijkheid om vragen te stellen en amendementen in 
te dienen. Daarna wordt de begroting aangenomen of 
afgewezen door het congres, dit gaat per acclamatie. 
 
Beleidsplan: Hierin staan de plannen die het landelijk 
bestuur heeft voor het een bepaald jaar. Op het 
wintercongres wordt het beleidsplan voor het volgende 
jaar behandeld. Leden hebben de mogelijkheid om 



vragen te stellen. Daarna wordt het beleidsplan 
aangenomen of afgewezen door het congres. 
 
Congresbingo: Op een normaal congres is er ook een 
congresbingo, let goed op tijdens het congres want als 
alles wat op je kaart gezegd/gebeurd is, dan heb je 
bingo en kun je iets leuks winnen. Helaas is het bij een 
online congres niet mogelijk om een bingo te 
organiseren. 
 

Online Congres 
 
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. We hebben ons best gedaan 
het zo eerlijk en democratisch mogelijk te laten 
verlopen 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! 
 
Locatie: Het congres kun je volgen via Crowdcast, dit is 
een online programma en werkt in je browser. Google 
Chrome werkt het beste voor hiervoor. Je kunt op 
Crowdcast inloggen zonder dat je een account moet 
aanmaken. In de congreskrant en in de grote 
informatiemail staat uitgelegd hoe dat precies werkt.  



 
Orde in Crowdcast: Om de orde te bewaren mag je de 
Crowdcast-chat alleen gebruiken voor bepaalde 
dingen, namelijk: punten van orde, technische punten, 
derde termijn aanvragen en vragen over een stemming 
per acclamatie. Gezellig kletsen mag altijd, maar wel 
graag via andere kanalen. Om het eerlijk en 
democratisch te houden gaan de meeste stemmingen 
via Inkesta. We gebruiken de ‘poll’ optie 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. Dit kan via de de congrespagina op de 
website (https://dwars.org/vragen-congres/), deze 
vragen worden schriftelijk in de congreskrant 
beantwoord. Voor tweede termijn vragen en vragen 
over nieuwe ontwikkelingen (actuele vragen) 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. Let op, dit kan niet anoniem omdat 
we moeten kunnen checken of je lid bent. De 
congrescommissie zorgt er dan voor dat deze vragen 
en de naam van de indiener 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 je 
vragen in het daarvoor bedoelde formulier stellen. 
 
Stemmen en verkiezingen: De stemmingen over 
personen en zaken met een gewone meerderheid 
vinden plaats via Inkesta. Dit is een platform dat veel 
ervaring heeft met online verkiezingen en is 
gebruiksvriendelijk. Inkesta zal onder andere zorg 
dragen voor de anonimiteit van de stemmen en het 
verlopen van het stemproces volgens de statuten. 
Zodra de kandidaten op het congres zich hebben 
voorgesteld, wordt de online stemming geopend. Als je 
je hebt aangemeld en lid bent, krijg je op dit moment 
een mail met daarin een persoonlijke link naar je 
digitale stembiljet. 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 Inkesta-ronde 
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.  
 
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. 
 
Let op III: Om je mailbox niet vol te spammen krijg je 
dus veel stemmingen via één Inkesta link. Het kan dan 
lastig zijn om bij te houden waar je voor of tegen wil 
stemmen. Het kan handig zijn dit voor jezelf bij te 
houden. 


