
 

 

Artikel 8.2b wijzigen 
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
 
Huidige tekst: 

2.  
b. Secretaris: de secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, bescherming 

van ledengegevens, de organisatie van congressen, de wisseling van het bestuur, 
archiveren, notuleren en het wekelijks rondsturen van de vastgestelde notulen. 

 

Vervangen door: 
2.  

b. Secretaris: de secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, bescherming 
van ledengegevens, het beheren van de digitale omgeving en accounts van DWARS, 
notuleren en het wekelijks rondsturen van de vastgestelde notulen.  

 
Toelichting:  
De organisatie van congressen komt onder de portefeuille Inclusiviteit en Democratie te vallen.  

 

Artikelen 8.2d-h wijzigen 
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
 
Huidige tekst: 

2.  
d. Politiek secretaris: de politiek secretaris is verantwoordelijk voor de inhoudelijke 

commissies en portefeuillehouders van DWARS, vormt mede de politieke lijn van 
DWARS en ondersteunt de voorzitter in het uitdragen van de standpunten. De politiek 
secretaris draagt zorg voor inhoudelijke discussie binnen DWARS. 

e. Internationaal secretaris: de internationaal secretaris is verantwoordelijk voor het 
contact met internationale (koepel)organisaties en de Groene fractie in het Europees 
parlement. Tevens is de Internationaal secretaris verantwoordelijk voor het organiseren 
van internationale activiteiten en buitenlandse reizen. 

f. Bestuurslid scholing en activiteiten: het bestuurslid scholing en activiteiten is 
verantwoordelijk voor activiteiten voor de leden, het coördineren van het 
scholingsprogramma en het organiseren van trainingen om de vaardigheden van leden 
te versterken. 



g. Bestuurslid organisatie en leden: het bestuurslid organisatie en leden is 
verantwoordelijk voor ledenwerving, ledenbinding en het promotiebeleid. Daarnaast is 
het bestuurslid verantwoordelijk voor de organisatiestructuur en de afdelingen. 

h. Bestuurslid campagne en communicatie: het bestuurslid campagne en communicatie is 
verantwoordelijk voor de verkiezingscampagnes en inhoudelijke campagnes van 
DWARS. Daarnaast is het bestuurslid verantwoordelijk voor de externe communicatie 
van DWARS, zoals het persbeleid en beheer van de sociale mediakanalen.  

 

Nieuwe tekst: 
2.  

d. Vijf algemeen bestuursleden 
 

Toelichting: 
Met ons voorstel schrappen we de specifieke bestuursleden en worden zij vervangen door algemeen 
bestuursleden. Momenteel lijkt het ons het beste idee om dit op deze wijze in het HR te zetten, dan 
worden de bestuursleden individueel verkozen, de RvA is nog bezig met het bestuderen van 
stemsystemen om meerdere mensen ineens te verkiezen, wat ons op termijn als het mogelijk is het 
beste idee lijkt. 

 

Artikel 8.3 en 8.4 wijzigen 
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
 

Huidige tekst: 
3. Het bestuur kent een vicevoorzitter. De vicevoorzitter wordt door het congres verkozen uit een 

van de bestuursleden, niet zijnde de voorzitter. 
4. De vicevoorzitter ondersteunt de voorzitter en vervangt deze wanneer nodig. 

 
Vervangen door: 

3. Het bestuur kent een vicevoorzitter. De vicevoorzitter is één van de bestuursleden en wordt 
door het bestuur verkozen op hun eerste vergadering, niet zijnde de voorzitter.  

4. De vicevoorzitter ondersteunt de voorzitter en vervangt deze wanneer nodig als het gaat om 
bestuursinterne zaken en samenwerking. 

 

Toelichting:  
De taken van de vice-voorzitter richten zich in ons voorstel puur op bestuurs interne zaken, daarom 
moet dit gespecificeerd worden.  

 

Artikel 8.3 toevoegen (Huidig artikel 8.3 wordt 8.4 etc.) 
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
 

Artikel 8 | Samenstelling van het bestuur 
3. Er worden tien portefeuilles verdeeld onder de verkozen algemeen bestuursleden in één of 

twee besloten vergaderingen tijdens de inwerkperiode, onder begeleiding van een professioneel 
gespreksleider buiten het bestuur. Het gaat om de volgende portefeuilles:  



a. Pandbeheer: De portefeuillehouder pandbeheer is verantwoordelijk voor de fysieke 
inventaris van DWARS, het fysieke en online archief, en het beheren van de ruimtes in 
het pand.  

b. Inclusiviteit & Democratie: De portefeuillehouder inclusiviteit en democratie is 
verantwoordelijk voor het organiseren van de congressen, de democratie en 
besluitvorming binnen DWARS, het inclusiviteitsbeleid, het toegankelijkheidsbeleid en 
de gedragscode.  

c. Politieke Inhoud: De portefeuillehouder politieke inhoud is verantwoordelijk voor de 
politiek adviseurs, vormt mede de politieke lijn van DWARS en ondersteunt de 
voorzitter in het uitdragen van de standpunten. 

d. Politieke Contacten: De portefeuillehouder politieke contacten is verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke commissies en werkgroepen, en het opzoeken van samenwerkingen 
met nationale en internationale jongerenorganisaties.  

e. Ledenbinding: De portefeuillehouder ledenbinding is verantwoordelijk voor 
ledenbinding van nieuwe en oude leden, het organiseren van 
ledenbindingsevenementen, en het donateursbeleid.  

f. Ledenwerving: De portefeuillehouder ledenwerving is verantwoordelijk voor het werven 
van nieuwe leden, het beheren van de huisstijl, de webshop, en promotiebeleid.  

g. Activisme & Campagne: De portefeuillehouder activisme en campagne is 
verantwoordelijk voor de verkiezingscampagnes, inhoudelijke campagnes, en acties van 
DWARS. Daarnaast is de portefeuillehouder verantwoordelijk voor het overzicht houden 
over de sociale media.  

h. Scholing: De portefeuillehouder scholing is verantwoordelijk het coördineren van het 
scholingsprogramma op de korte en lange termijn, en het organiseren van trainingen 
om de vaardigheden van leden te versterken. 

i. Activiteiten: De portefeuillehouder activiteiten is verantwoordelijk voor grootschalige 
nationale en internationale activiteiten voor de leden. 

j. Kaderbegeleiding: De portefeuillehouder kaderbegeleiding is verantwoordelijk voor 
sollicitaties, inwerking, training en ondersteuning van de kaderleden van DWARS, en de 
wisseling van het bestuur.  

 
Toelichting:  
Voor de nieuwe structuur, moeten de portefeuilles een plaats krijgen in het HR, dit artikel doet dat.  
 

Artikel 43 schrappen  
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
 
Artikel 43 | Portefeuillehouders 

1. Het bestuur kan portefeuillehouders benoemen en bepaalt de procedure hiertoe. 
Deze procedure bestaat ten minste uit een open sollicitatie. 

2. Portefeuillehouders zijn gebonden aan het beginselprogramma, het politiek programma 
en uitspraken van het congres. 

3. Een portefeuillehouder verhoudt zich tot haar portefeuille in twee rollen: 
a. als adviseur binnen het politiek overleg en van het landelijk bestuur; 
b. als aanjager van zowel het externe als interne debat. 



4. Een portefeuillehouder legt verantwoording af aan het bestuur. 
 

Voorstel: 
Tekst wordt geschrapt. 
 
Toelichting:  
Dit voorstel schrapt de portefeuillehouders omdat die taken naar de Politiek Adviseurs gaan.  

 

Artikel 20 wijzigen 
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
 
Huidige tekst: 
Artikel 20 | Inhoudelijke commissies 

1. Een inhoudelijke commissie is een plek voor inhoudelijke discussie over een thema binnen de 
vereniging. Zij promoot ook de discussie over haar thema binnen en buiten de vereniging en 
ondersteunt desgevraagd het bestuur met inhoudelijke kennis.  

2. Een inhoudelijke commissie wordt ingesteld door het bestuur. 
3. Een inhoudelijke commissie heeft een presidium bestaande uit een voorzitter en een secretaris. 
4. Ieder lid van de vereniging kan zich aansluiten bij een inhoudelijke commissie. 
5. Elke inhoudelijke commissie vaardigt ten minste een lid van het commissiepresidium af naar het 

politiek overleg.  
 
Nieuwe tekst 
Artikel 20 | Inhoudelijke commissies 

1. Een inhoudelijke commissie is een plek voor inhoudelijke discussie over een thema binnen de 
vereniging. Zij promoot ook de discussie over haar thema binnen en buiten de vereniging. 

2. Een inhoudelijke commissie wordt ingesteld door het bestuur. 
3. Een inhoudelijke commissie heeft een presidium bestaande uit een voorzitter en een secretaris. 
4. Ieder lid van de vereniging kan zich aansluiten bij een inhoudelijke commissie. 
5. Elke inhoudelijke commissie vaardigt ten minste een lid van het commissiepresidium af naar het 

politiek overleg.  
 
Toelichting:  
Inhoudelijke commissies ondersteunen het bestuur niet langer gevraagd met inhoudelijke kennis omdat 
deze taak nu bij de Politiek Adviseurs komt te liggen.  

 

 



Artikel 21 wijzigen 
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
Huidige tekst 
Artikel 21 | Politiek overleg 

1. Het politiek overleg heeft als doel het stimuleren van de inhoudelijke discussie binnen DWARS. 
2. Het politiek overleg bestaat uit afgevaardigden van het bestuur, inhoudelijke commissies, 

OverDWARS en de portefeuillehouders. 
 

Nieuwe tekst: 
Artikel 21 | Politiek overleg 

1. Het politiek overleg heeft als doel het stimuleren van de inhoudelijke discussie binnen DWARS. 
2. Het politiek overleg bestaat uit afgevaardigden van het bestuur, inhoudelijke commissies en 

OverDWARS. 
 
Toelichting:  
De portefeuillehouders schrappen we uit dit artikel omdat de taken van de portefeuillehouders bij de 
Politiek Adviseurs komen te liggen.  

 

Hoofdstuk 7 en artikelen 18-21 toevoegen (huidig hoofdstuk 7 wordt hoofdstuk 8, huidig artikel 18 
wordt 22 etc.) 
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
 

Artikel 18 | Politiek Adviseurs 
1. De vereniging kent een politiek-inhoudelijke ondersteuning voor het bestuur in Politiek 

Adviseurs. 
2. Er worden op Politiek Adviseurs aangesteld op een door het bestuur vastgesteld aantal thema’s. 
3. Per thema worden er 1-3 Politiek Adviseurs aangesteld. 
4. Politiek Adviseurs leggen als groep verantwoording af aan het congres. 

  
Artikel 19 | Aanstelling Politiek Adviseurs 
Het congres kiest de Politiek Adviseurs. Politiek Adviseurs worden op het wintercongres verkozen voor 
een termijn van een jaar. 
  
Artikel 20 | Werkzaamheden Politiek Adviseurs 

1. De primaire taak van Politiek Adviseurs is het bijhouden van actuele politieke ontwikkeling op 
het onderwerp waarop zij verkozen zijn.  

2. De Politiek Adviseurs adviseren het bestuur over hun onderwerp en zijn nauw betrokken bij het 
formuleren en uitdragen van de politieke strategie van DWARS op hun gebied. 

  
Artikel 21 | Adviseursoverleg 

1. Het adviseursoverleg heeft als doel het uitwisselen van ervaringen en het ontwikkelen van 
strategie op inhoudelijke onderwerpen. 



2. Het Adviseursoverleg bestaat uit in ieder geval één adviseur per onderwerp, en afgevaardigden 
van het bestuur. 

 

Toelichting: 
In deze vier artikelen worden de bevoegdheden en verkiezing van de Politiek Adviseurs uitgelegd, en 
wordt een overleg tussen de Politiek Adviseurs en het bestuur in het Huishoudelijk Reglement 
vastgelegd. 

 

Artikel 27.2 en 27.3 wijzigen 
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
 
Huidige tekst: 

2. De kandidatencommissie onderzoekt de geschiktheid van kandidaten voor het bestuur, de raad 
van advies, en het hoofdredacteurschap van OverDWARS. Op basis van dit onderzoek voorziet 
de kandidatencommissie het congres van advies over de kandidaten. 

3. De kandidatencommissie bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden, die op het 
wintercongres worden benoemd voor een termijn van een jaar. De kandidatencommissie wordt 
voorgedragen door het bestuur. 
 

Nieuwe tekst: 
2. De kandidatencommissie onderzoekt de geschiktheid van kandidaten voor het bestuur, de raad 

van advies, de Politiek Adviseurs, en het hoofdredacteurschap van OverDWARS. Op basis van dit 
onderzoek voorziet de kandidatencommissie het congres van advies over de kandidaten. 

3. De kandidatencommissie bestaat uit ten minste zes en ten hoogste negen leden, die op het 
wintercongres worden benoemd voor een termijn van een jaar. De kandidatencommissie wordt 
voorgedragen door het bestuur. 

4. Leden van de kandidatencommissie worden tweemaal per jaar verkozen. Er worden minimaal 
drie leden op het zomercongres en minimaal drie leden op het wintercongres verkozen. 

 

Toelichting:  
De bevoegdheden van de kandidatencommissie worden door het aanstellen van Politiek Adviseurs 
uitgebreid, door deze artikelen te wijzigen voorzien we een uitbreiding van het aantal 
kandidatencommissieleden om deze uitgebreide bevoegdheden op te vangen. Daarnaast is het voor het 
inwerken van nieuwe leden van de kandidatencommissie goed om een dakpanstructuur te maken net 
zoals we nu al hebben bij de RvA, zodat ervaring goed behouden blijft.  

 

Artikel 35 wijzigen 
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
 

Huidige tekst: 
Artikel 35 | Geef geld voor activiteiten  

1. Inhoudelijke commissies krijgen voor het organiseren van een activiteit een vastgesteld budget.  



2. Werkgroepen en commissies kunnen voor hun activiteiten financiële ondersteuning aanvragen 
bij het bestuur door een plan en begroting in te dienen.  

3. Het bestuur beoordeelt de in lid 2 genoemde aanvraag vervolgens op inhoud, nut en financiële 
haalbaarheid. 

 

Vervangen door: 
Artikel 35 | Geef geld voor activiteiten  

1. Werkgroepen en inhoudelijke commissies kunnen voor hun activiteiten financiële ondersteuning 
aanvragen bij het bestuur door een plan en begroting in te dienen. 

2. Het bestuur beoordeelt de in lid 1 genoemde aanvraag vervolgens op inhoud, nut en financiële 
haalbaarheid. 

 

Toelichting:  
Aangezien we adviseren om commissiepenningmeesters in te stellen voor  
organisatorische commissies (behalve de congrescommissie), willen we hier expliciet maken dat dit 
artikel gaat over inhoudelijke commissies.  

 

Artikel 19 wijzigen (huidig lid 4 wordt 5 etc.) 
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
 
Huidige tekst: 

3. Een lid van het commissiepresidium wordt na een open sollicitatieprocedure door het bestuur 
benoemd voor een termijn van ten hoogste een jaar. Het commissiepresidium van een tijdelijke 
commissie wordt benoemd voor de termijn van de commissie. 

 

Vervangen door: 
3. Een lid van het commissiepresidium van inhoudelijke of tijdelijke commissies wordt verkozen 

voor een termijn van ten hoogste een jaar door de commissieleden op een 
verkiezingsvergadering, waar ten minste één bestuurslid bij aanwezig is. Het 
commissiepresidium van een tijdelijke commissie wordt benoemd voor de termijn van de 
commissie. 

4. Een lid van het commissiepresidium van organisatorische commissies wordt na een open 
sollicitatieprocedure door het bestuur benoemd voor een termijn van ten hoogste een jaar.  

 

 

Toelichting:  
We willen dat de inhoudelijke commissies zelf uit hun midden een presidium gaan kiezen, zodat het 
bestuur niet langer veel tijd kwijt is met alle sollicitaties om deze te benoemen. Ook is het daarom nodig 
om hier twee artikelen van te maken, omdat we organisatorische commissies wel willen laten 
benoemen door het bestuur.  

 

Artikel 6.2 toevoegen (Huidig artikel 6.2 wordt 6.3 etc.) 
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
 



Artikel 6 | Kandidaatstellingsprocedure 
2. Leden kunnen zichzelf verkiesbaar stellen voor een functie als Politiek Adviseur door zich tot 

drie weken voor het congres te melden bij de kandidatencommissie. De kandidatencommissie 
zal de geschiktheid van deze kandidaten onderzoeken en een voordracht doen op basis van een 
schriftelijke sollicitatie. Over de toelating die zich na sluiting van de termijn hebben aangemeld, 
beslist het congres. 

 
Toelichting:  
Zoals we het nu voor ons zien, zijn er redelijk veel Politiek Adviseurs. Om de Kandidatencommissie niet 
compleet te overbelasten, lijkt het ons verstandig de sollicitatieprocedure op basis van een schriftelijke 
sollicitatie te doen. Dat betekent niet per se dat het op papier met een brief moet, je kan zo creatief zijn 
als je wil, maar wel dat de Kandidatencommissie niet nog heel veel extra gesprek zal hoeven te voeren. 
 

Artikel 2 wijzigen 
Indieners: Commissie Bestuursstructuur 
 
Huidige tekst: 
Artikel 2 | Onverenigbare functies  
 

1. Een lid van het bestuur kan niet ook lid zijn van: 
a. een afdelingsbestuur  
b. de commissie van beroep 
c. de kandidatencommissie 
d. de kascommissie 
e. de raad van advies 
f. de zoekcommissie 

2. Iemand die minder dan een jaar geleden lid was van het bestuur, kan geen lid zijn van: 
a. de kandidatencommissie 
b. de kascommissie 
c. de raad van advies 

3. Een lid van het bestuur kan niet minder dan een half jaar geleden lid zijn geweest van: 
a. de kandidatencommissie 

4. Een lid van de commissie van beroep kan geen enkele andere kaderfunctie binnen de vereniging 
bekleden. 

5. Een lid van de kandidatencommissie kan niet ook lid zijn van: 
a. het bestuur 
b. de commissie van beroep 
c. de raad van advies 
d. de zoekcommissie 

6. Een lid van de kascommissie kan niet ook lid zijn van: 
a. het bestuur 
b. de commissie van beroep 
c. een afdelingsbestuur 

7. Een lid van de raad van advies kan niet ook lid zijn van: 
a. het bestuur 



b. de commissie van beroep 
c. de kandidatencommissie 

8. Een vertrouwenspersoon kan niet ook lid zijn van: 
a. het bestuur 
b. de commissie van beroep 
c. de kandidatencommissie 
d. de raad van advies 

 

Nieuwe tekst: 
Artikel 2 | Onverenigbare functies 

1. Een lid van het bestuur kan niet ook lid zijn van: 
a. een afdelingsbestuur  
b. de commissie van beroep 
c. de kandidatencommissie 
d. de kascommissie 
e. de raad van advies 
f. de zoekcommissie 
g. de politiek adviseurs 

2. Iemand die minder dan een jaar geleden lid was van het bestuur, kan geen lid zijn van: 
a. de kandidatencommissie 
b. de kascommissie 
c. de raad van advies 

3. Een lid van het bestuur kan niet minder dan een half jaar geleden lid zijn geweest van: 
a. de kandidatencommissie 

4. Een lid van de commissie van beroep kan geen enkele andere kaderfunctie binnen de vereniging 
bekleden. 

5. Een lid van de kandidatencommissie kan niet ook lid zijn van: 
a. het bestuur 
b. de commissie van beroep 
c. de raad van advies 
d. de zoekcommissie 
e. de politiek adviseurs 

6. Een lid van de kascommissie kan niet ook (lid) zijn (van): 
a. het bestuur 
b. de commissie van beroep 
c. een afdelingsbestuur 
d. commissiepenningmeester 

7. Een lid van de raad van advies kan niet ook lid zijn van: 
a. het bestuur 
b. de commissie van beroep 
c. de kandidatencommissie 

8. Een vertrouwenspersoon kan niet ook lid zijn van: 
a. het bestuur 
b. de commissie van beroep 
c. de kandidatencommissie 
d. de raad van advies 

 

Toelichting: 



Leden van de kandidatencommissie kunnen geen politiek adviseur zijn omdat zij advies geven over deze 
functie. Leden van het bestuur kunnen geen politiek adviseur zijn omdat de politiek adviseurs advies 
geven aan het bestuur. Leden van de kascommissie kunnen geen commissiepenningmeester zijn omdat 
zij zelf uitgaven controleren, dus moet dit artikel geamendeerd worden.  

 
 
 


