Moties
Motie 1: Toegankelijkheid is geen
privilege

Indiener: Max Gerets, Jade Joosten

Het DWARS congres bijeen op 21 november 2021,
Constaterende dat evenementen vanuit DWARS in de basis niet altijd toegankelijk zijn.
Overwegende dat wij als DWARS streven naar een zo inclusief en divers mogelijke
vereniging.
Roept op om te streven naar toegankelijkheid voor iedereen bij alle evenementen van zowel
landelijk als bij de afdelingen.
Toelichting: Er kunnen situaties ontstaan waarbij leden van de vereniging niet kunnen
deelnemen aan evenementen omdat het dan niet toegankelijk is voor hen. Mogelijk durven zij zich
niet altijd uit te spreken omdat het harde werk van de besturen erg gewaardeerd wordt.
Bestuursadvies: oordeel congres
Deze motie is te weinig concreet om te zorgen voor directe verandering bij de organisatie van
activiteiten. DWARS doet op dit moment zoveel mogelijk hun best om activiteiten toegankelijk te
organiseren. We horen het altijd graag als leden voorstellen hebben om activiteiten toegankelijker te
maken.

Amendement op motie 1
Indiener: Max Gerets, Landelijk bestuur
Roept op vervangen met:
Roept het Landelijk Bestuur en afdelingsbesturen op om een moment te organiseren waarbij
samen gekeken wordt naar het concreet verbeteren van de toegankelijkheid van DWARSe
activiteiten. Hierbij moeten duidelijke handvaten geformuleerd worden, zoals een
toegankelijkheidschecklist.
Toelichting: in het advies van het bestuur kwam naar voren dat de motie niet concreet genoeg was
dus daarom dat we samen dit amendement indienen met een concreet voorstel hoe dit zou moeten
worden aangepakt. We zijn van mening dat we hiermee een goeie basis leggen om de
toegankelijkheid van DWARS te verhogen/verbeteren.
Neemt de originele indiener(s) dit amendement over? overnemen
Bestuursadvies (op de geamendeerde motie): overnemen
We denken dat dit concreet tot verbetering kan leiden tot verbetering van de toegankelijkheid van
activiteiten.

Motie 2: Het congres is een
ledenvergadering, geen stedentrip

Indiener: Martijn Staal, Benthe van Wanrooij, Sander van der Goes, Myrte Hesselberth, Brian
Lammens, Willem van ‘t Spijker, Neele Boelens, Sigrid Oosterwegel

Het DWARS congres bijeen op 21 november 2021,
Constaterende dat:
1. Het congres van DWARS de algemene ledenvergadering is en het allerbelangrijkste
moment is voor leden om hun inspraak te hebben op wat DWARS vindt en hoe DWARS
zich organiseert;
2. Er elk jaar heel veel tijd, geld en energie wordt gestoken om twee congressen te
organiseren, telkens in een andere stad;
Overwegende dat:
1. Er tijd en geld bespaard kan worden door het congres telkens op dezelfde locatie te
organiseren;
2. De tijd, geld en energie die nu wordt gestoken om elke keer een andere locatie te
zoeken voor het congres beter besteed is aan het bedrijven van groene en linkse politiek;
3. DWARSers ook op andere manieren andere steden in Nederland kunnen zien;
4. Utrecht het OV-knooppunt van Nederland is en vanuit overal in Nederland dus goed te
bereiken is;
Roept het bestuur en de congrescommissie op om voortaan het congres altijd in de provincie
Utrecht, en bij voorkeur de stad Utrecht, te organiseren, en hierbij bij voorkeur een vaste locatie te
zoeken waar we elk halfjaar terecht kunnen;
Toelichting: Het landelijk bestuur en de congrescommissie besteden enorm veel tijd aan het
organiseren van twee (soms zelfs drie) congressen per jaar. Uiteraard zijn wij daar telkens enorm
dankbaar voor. We denken echter dat DWARS als groeiende organisatie prioriteiten moet stellen. De
prioriteit die wij willen stellen is dat het congres de plek is voor ledendemocratie. We zien liever dat
het bestuur en de congrescommissie hun tijd kan steken in ervoor zorgen dat iedereen gehoord
wordt en we goed in discussie kunnen gaan met elkaar, in plaats van telkens opnieuw op zoek gaan
naar locaties en hotels.
Tegelijkertijd verwachten we ook dat deze motie zal leiden tot minder werkdruk voor het bestuur. Dat
vinden wij belangrijk, omdat de laatste jaren moties vooral méér vragen van het bestuur. Ook voor
bestuursleden zijn dagen immers maar 24 uur lang (en is slapen, eten en uitrusten
aanbevelenswaardig). Als we één vaste locatie hebben hoeft er op termijn minder overlegd te
worden met locaties, omdat ze weten wat DWARS van hen verwacht. Ook verwachten we dat het
goedkoper is om vaker naar dezelfde locatie te gaan, omdat dan lang van tevoren reserveringen
gedaan kunnen worden of er opties onderhandeld kunnen worden.
Daarnaast zorgt dit idee ervoor dat het congres altijd voor alle leden goed bereikbaar is. Natuurlijk
zullen mensen uit Rotterdam, Eindhoven, Breda, Maastricht, Groningen, of Den Haag niet meer de
luxe hebben dat ze een keertje het congres bij hen in de stad hebben, maar tegelijkertijd hoeven
mensen uit Groningen niet meer helemaal naar Maastricht, of omgekeerd, om gehoord te worden.
Om alsnog met DWARSers uit het hele land af en toe een stad of regio te bezoeken, hebben we ook
een tweede motie ingediend om op te roepen tot het organiseren van een DWARSe Stedentrip.
Bestuursadvies: oordeel congres
We willen meegeven dat dit een grote impact heeft op de manier waarop DWARS congressen
organiseert. Het heeft op dit moment voordelen om te wisselen tussen congreslocaties, omdat
afdelingen daar baat bij hebben en veel activiteiten van DWARS al in Utrecht wordt georganiseerd.
Aan de andere kant verlicht dit de druk op de congrescommissie enorm en komt het ten goede van
de toegankelijkheid van het congres in verband met de reistijd.

Amendement 1 op motie 2
Indiener: Emiel Slootman, Lykle Maatje, Didre Schutte, Oscar Lawson, Mathijs Gelen, Eva Kruithof,
Denise Douven, Jarno Bongers, Max Gerets, Tim van de Meulengraaf, Lucas Smits
Overwegende dat vervangen met:
1. Plekken buiten de randstad ook onderdeel zijn van Nederland;
2. DWARS een Nederlandse PJO is;
3. Het leuk is voor DWARSers om een keer niet naar Utrecht te hoeven reizen;
4. Andere steden ook leuk kunnen zijn
Roept op vervangen met:
Roept het bestuur en de congrescommissie op om op zo veel mogelijk plekken verspreid over het
land congressen te organiseren en verder door te gaan met het mooie werk wat ze doen.
Toelichting: Niet de hele wereld draait om de randstad en Utrecht. Het is voor DWARS leden buiten
de randstad ook leuk om op deze manier erkend te worden. Enkel een stedentrip organiseren is niet
eerlijk naar alle gebieden buiten Utrecht en neemt ze niet serieus.
Neemt de originele indiener(s) dit amendement over? ontraden, dit amendement ondergraaft het
hele punt van de motie en maakt de motie volstrekt zinloos, omdat het oproept tot het behouden
van de huidige situatie.
Bestuursadvies (op de geamendeerde motie): oordeel congres

Amendement 2 op motie 2
Indiener: Pim Zwarteveen
Toevoegen aan:
Overwegende dat: Lustra (meervoud van lustrum) tof en speciaal zijn en gevierd moeten
worden.
Roept het bestuur en de congrescommissie op: om voortaan het congres altijd in de
provincie Utrecht, en bij voorkeur de stad Utrecht, te organiseren, en hierbij bij voorkeur een vaste
locatie te zoeken waar we elk halfjaar terecht kunnen; behalve tijdens lustrumjaren. Tijdens het
lustrum kan er één of twee congressen georganiseerd worden buiten de randstad.
Toelichting: Lustrum (5- jarige bestan) zijn leuk en bijzonder. Om dat nog extra speciaal te maken lijkt
het mij leuk om toch nog een mini stedentrip te houden met een congres. Omdat dit maar één of
twee keer per vijf jaar is het geen hele grote tijdlast die elk jaar is. Hierdoor wordt het doel bereikt
om de tijdlast voor het bestuur en coco te verminderen, maar houden we toch het bijzondere aan
Nederland doorreizen.

Ik zeg specifiek één of twee om zo de mogelijkheid open te laten om maar één congres buiten de
randstad te organiseren. Zo kan het bestuur en/of coco er ook voorkiezen om minder werklast te
hebben als hun het al heel druk hebben.
Neemt de originele indiener(s) dit amendement over? ontraden, in een DWARSe stedentrip wordt
voorzien met onze andere motie. Tijdens congressen is weinig tijd om een stad zelf te bezoeken, dus
lijkt ons dit ook tijdens lustrumjaren zonde van de tijd en geld van DWARS en de congresorganisatie.
Bestuursadvies (op de geamendeerde motie): oordeel congres

Deze motie zou ervoor zorgen dat tijdens lustrumjaren de werkdruk voor de organisatie van een
congres ineens heel hoog zou worden, omdat congressen dan niet meer op de vaste locatie worden
georganiseerd. Ondanks dit sympathieke idee lijkt ons dat niet ideaal.

Motie 3: DWARSe Stedentrip

We zullen deze motie alleen behandelen als Motie 2 is aangenomen, op verzoek van de indieners.
Indiener: Martijn Staal, Benthe van Wanrooij, Brian Lammens, Sigrid Oosterwegel
Het DWARS congres bijeen op 21 november 2021,
Constaterende dat zojuist de motie “Het congres is een ledenvergadering, geen stedentrip”
is aangenomen;
Overwegende dat het hartstikke leuk is om met DWARSers uit het hele land samen een stad
of regio te bezoeken;
Roept de afdelingen en het landelijk bestuur op om overweging te nemen om een jaarlijkse
DWARSe stedentrip te organiseren.
Roept de leden van DWARS op om een DWARSe stedentrip zelf te organiseren indien het
landelijk bestuur en/of de afdelingen daar niet de benodigde capaciteit voor hebben.
Toelichting: Het is natuurlijk hartstikke leuk om met DWARSers uit het hele land samen een
stad of regio te bezoeken. Als we ook niet tegelijkertijd bezig zijn met belangrijke congreszaken,
kunnen we ook veel meer leren over andere delen van Nederland.
We vinden het wel belangrijk om de werkdruk voor het landelijk bestuur niet te veel te verhogen.
Daarom dringen we eropaan dat de DWARSe Stedentrip voornamelijk georganiseerd wordt door een
(of meerdere) afdelingen, en dat Landelijk vooral faciliteert door middel van het vaststellen van een
datum, het promoten van de DWARSe Stedentrip en het bieden van extra geld (voor zover mogelijk).
Bestuursadvies: oordeel congres
Dit lijkt ons een leuke vervanging, maar het is sterk afhankelijk van de organisatiecapaciteit van
afdelingen. Tevens werken we op dit moment aan een experiment met een alternatief
nieuweledenfestival dat hier al enigszins in voorziet, door meer samen te werken met afdelingen.

Motie 4: Liefdesbrief aan DWARS

Indiener: Anna Robin Hogendoorn Streef

Het DWARS congres bijeen op 21 november 2021,

1.

2.
3.

4.

Constaterende dat
dit het laatste DWARS congres van de indiener zal zijn vanwege de leeftijd van de indiener
gecombineerd met het Rijkbeleid wat betreft financiering van Politieke Jongeren Organisaties
(PJO´s);
er geen traditie bestaat van formeel afscheid nemen van DWARS gezien leeftijd;
indiener in haar elfjarig lidmaatschap heel wat heeft geleerd over lid zijn van een PJO en in
bredere zin actieve deelname aan de partijpolitiek van de moederpartij GroenLinks en andere
partijen (PvdA);
indiener met name veel geleerd heeft van het nemen van verantwoordelijkheid zoals deelnamen
aan de Raad van Advies (RVA), Voorzitterschap van de Commissie Energie, Duurzaamheid en

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Energie (waar bij weten van de indiener nog een opvolger voor wordt gezocht, meld je aan!!) en
als vertegenwoordiger van het DWARSe geluid in de Kandidatencommissie van GroenLinks Den
Haag;
indiener de relaties die ze heeft opgebouwd met leden uit het hele land zeer waardeert en zeer
dankbaar is aan alle besturen en leden die congressen, introducties aan mensen en organisaties,
internationale activiteiten, ledendagen en weekenden en feestjes organiseerden;
er vacatures zijn voor beheerders van de Debatkollektief WhatsApp groep;
indiener deze motie niet wenst te bespreken op het congres, maar wel in stemming te brengen;
indiener deze motie wel 1 op 1 wil bespreken met leden die dat willen;
er een congresfeest zal plaatsvinden, hint hint;
indiener dyslexie en ADHD heeft;
indiener een tikje ijdel is.

Overwegende dat
1. indiener van mening is dat formeel afscheid nemen van een PJO gezien leeftijd zeer waardevol
kan zijn voor nieuwe maar ook zeker wat oudere leden, de meest succesvolle heksen (x/v/m) en
tovenaars(x/v/m) zijn tenslotte als niets minder begonnen dan wat wij nu zijn;
2. een PJO voor verschillende mensen verschillende doelen dient, maar dit voor de indiener altijd
een manier is geweest om op een veilige manier deelname aan de politiek te kunnen oefenen, je
kunt daarbij denken aan een zandbak die je voorbereid op het echte leven;
3. solliciteren of kandideren voor functies binnen DWARS misschien een grote stap lijken, maar dat
het zetten van die stap opzichzelf al een waardevolle ontwikkeling kan zijn, je hebt het tenslotte
nog nooit gedaan, dus je kan het vast (denk bijvoorbeeld aan het voorzitterschap van Commissie
EDM of beheerder van het Debatkollektief op WhatsApp!);
4. daarbij is solliciteren voor functies binnen GroenLinks, verkozen functies (van Europarlementarier
tot Gemeenteraadslid en alles daartussenin) en sollicitaties überhaupt na een sollicitatie of
kandideren bij DWARS veel gemakkelijker dan als je dat niet gedaan had;
5. je naast de taken die bij een functie horen en de lessen die je daarvan kan leren ook veel
contacten en vriendschappen opdoet die voor de toekomst fijn en handig kunnen zijn;
6. je nooit moet twijfelen om hulp te vragen voor zowel dingen binnen DWARS als daarbuiten voor
zo´n beetje alles, het is namelijk mijn stellige overtuiging dat wie bij DWARS om hulp vraagt dat
ook zal worden geboden;
7. indiener tegelijkertijd van mening is dat als je talent ziet in een ander, je de plicht hebt dat aan
die persoon te vertellen, je zult versteld staan van je impact;
8. indiener daarbij wel vind dat kritiek hebben op wat je lief hebt de beste manier is om die liefde te
uiten, help mensen de beste versie van zichzelf te worden, maar alleen als ze dat zelf ook willen;
9. dat indiener misschien wel lang lid is, maar nog lang niet uitgeleerd is en van mening is dat
uitgeleerd eigenlijk niet bestaat;
10. indiener uit persoonlijke ervaring weet dat moties lang niet altijd gelezen worden, maar dat deze
motie toch interessant kan zijn voor aanwezigen bij het congresfeest, hint hint.
Roept alle leden van DWARS op om
1. deze zaken bij het verdere lidmaatschap te onthouden en naar eigen inzicht in praktijk te
brengen, maar daarbij wel rekening te houden met traditioneel minder zichtbare mensen en hun
eigen verhouding daartoe;
2. toch vooral eens te overwegen zich aan te melden voor iets binnen DWARS en het ook echt te
proberen, nee heb je, ja kun je krijgen (EDM, Debatkollektief);
3. bij twijfel over wat dan ook, bij je aanmelden voor welke functie dan ook, vragen te stellen aan
bijvoorbeeld de zoekcommissie en de personen die functies hebben waar jij misschien ook
geïnteresseerd in bent;

4. indiener aan te spreken op deze motie bij vragen over wat dan ook.
Roept alle op het congres aanwezige leden van DWARS in het bijzonder op om
1. bij deze stemming de stemkaart op het hoofd te leggen, maar dat te doen op het moment dat
zijn dat willen, leg dus ook bij een tegenstem de kaart op je hoofd.
Roept de Penningmeester van het landelijk bestuur op om
1. met indiener in contact te treden over het uitgeven van een tweede gratis consumptie tijdens het
congresfeest op kosten van de indiener, de consumptie in kwestie dient dan wel fris, het
reguliere bier of wijn te zijn.

Roept indiener op:
1. tijdens het congresfeest Thank You for The Music van Abba aan te vragen;
2. te genieten van dit laatste congres en alle emoties te voelen op het moment dat ze komen, alle
leden de ruimte te geven dit congres verder op de normale wijze te vervolgen en dankbaar te
zijn voor alle tijd die ik had. Ik schrijf dit met tranen in mijn ogen want DWARS betekent echt heel
veel voor me. Ik had niet kunnen worden wie ik ben zonder alle mooie leden door de jaren heen
en ben daar zo gelukkig mee. Maar tegelijkertijd moet ik niet huilen omdat het voorbij is, maar
lachen omdat het gebeurd is. Kortom: ik hou van jullie, ik blijf jullie volgen en af en toe doneren
(zie het congresfeest), het ga jullie meer dan goed!!!!
Bestuursadvies: overnemen
Dank aan Anna Robin voor haar jarenlange inzet voor DWARS en haar enorme enthousiasme. Het ga
je goed!

Amendement op motie 4
Indiener: Anna Robin Hogendoorn Streef
Laten vervallen:
Roept de Penningmeester van het landelijk bestuur op om
1. met indiener in contact te treden over het uitgeven van een tweede gratis consumptie tijdens het
congresfeest op kosten van de indiener, de consumptie in kwestie dient dan wel fris, het
reguliere bier of wijn te zijn.
Roept indiener op:
1. tijdens het congresfeest Thank You for The Music van Abba aan te vragen;
Toevoegen:
Stelt alle leden van DWARS vrijblijvend de vraag:
1. of ze voor zichzelf Thank You for The Music van Abba willen opzetten en daarbij toch
even aan mij denken bij gebrek aan congresfeest;
2. in mijn DM's te sliden op insta, facebook of twitter om zo een tikkie voor (korting op) een
drankje van 2,50 bij mij te kunnen declareren bij gebrek aan congresfeest, 'geheime
code' is ARHS11Exit, zoek mijn naam op jullie favoriete opzoekmedium.
Toelichting: Wijzigingen die te maken hebben met de gewijzigde situatie, jammer dit Hugo en Mark
Neemt de originele indiener(s) dit amendement over? overnemen
Bestuursadvies (op de geamendeerde motie): overnemen
Oordeel congres over het amendement zelf, maar advies op de motie blijf overnemen.

Motie 5: Duidelijke kaders, altijd een
DWARS

Indieners: Anne Christina Faber, Michiel van Mierlo, Midas Finkers, Olga Nijhof, Louisa Tumiwa, Yvar
te Velde, Femke Geuze, Logan Klein Velderman, Pepijn van Leeuwen, Arthur Goverde, Denise
Douven

Het DWARS congres bijeen op 21 november 2021,
Constaterende dat
1. DWARS een organisatie is die een bestuur heeft en niet dat het bestuur DWARS GroenLinkse
Jongeren is.
2. Een bestuur met regelmaat te veel een eigen draai geeft aan DWARS al organisatie zonder
daarbij met de lokale besturen of leden op de hoogte te stellen.
3. Een bestuur soms besluiten neemt die niet overeenkomen met de mening van het merendeel
van de leden.
4. Een bestuur te weinig lokale besturen laat meebeslissen over wat DWARS is.
5. Er moet altijd ruimte zijn om DWARS te laten groeien en ontwikkelen als de leden het daarmee
eens zijn.
6. Een bestuur op dit moment te veel een eigen lijn mag trekken zolang ze zich aan het politiek
programma van DWARS houdt. En binnen in de organisatie er te veel ruimte/ grijs gebied is voor
de cultuursfeer binnen DWARS.
7. Het politieke ideaal van DWARS altijd wel duidelijk en wordt deze vaak ook hoog in het vaandel
gehouden, zien we dat intern de idealen vaak verschuiven.
Overwegende dat
1. Er voor het landelijk bestuur van DWARS geen duidelijke kaders zijn om het gedachtengoed van
DWARS te bewaken en behouden, denk hierbij aan de bestuurscultuur.
2. Het te veel van het zittende landelijke bestuur afhangt hoe/wie/wat DWARS is, denk hierbij aan
de relatie met GroenLinks, hoe radicaal we zijn, beleidsvoering en de hoeveelheid 'macht' het
bestuur heeft, maar ook aan de sfeer en communicatie naar haar leden toe.
3. Er nu al meerdere besturen zijn geweest die niet in de originele samenstelling het bestuursjaar
hebben afgemaakt om wisselende redenen en hier wordt niet transparant over gecommuniceerd
met de leden.
Roept op om
1. De resultaten uit het onderzoek Bestuurscultuur serieus te nemen
2. De lessen die uit dit onderzoek worden getrokken te communiceren met alle leden
3. De lokale voorzitters, de Raad van Advies en het landelijk bestuur samen aan een document te
laten werken waarin wordt omschreven wat de boodschap is van DWARS, welke idealen dit zijn,
op welke manier wij deze naar buiten communiceren, hoe wij met onze leden communiceren en
wat de rechten en plichten zijn van de verschillende organen binnen DWARS. Deze ook voor te
leggen aan de leden op het Zomercongres 2021.
4. De rol van de leden altijd serieus te nemen en deze meer inspraak te geven bij besluiten die
buiten het politiek programma vallen.
Toelichting: Het valt op dat het per (landelijk) bestuur afhangt wat de identiteit van DWARS nou
eigenlijk is. Zoals benoemd is brengt een bestuur telkens meer een 'eigen visie' aan tafel waarvan uit
bestuurd wordt, hieruit constaterende dat een bestuur dus 'denkt' dat zij zeggenschap hebben over
wat DWARS is. DWARS GroenLinkse jongeren is een politieke organisatie die haar eigen idealen
heeft en een bestuur zou deze moeten bewaken en behouden in plaatst van bepalen. Het ideaal van

het bestuur zou niet het ideaal van DWARS moeten zijn, dit omdat DWARS groter en meer is dan
alleen hun (landelijk) bestuur.
Bestuursadvies: ontraden
Het valt binnen de verantwoordelijkheden van het landelijk bestuur om de DWARSe koers uit te
zetten en te beslissen welke boodschap we uitdragen. Inspraak van leden daarbij vindt plaats bij het
behandelen van het beleidsplan op het congres. Zeker politiek gezien worden er vaak snelle
beslissingen gemaakt waarbij het niet mogelijk is om een groot deel van het kader te betrekken.
Tevens zijn bestuursinterne zaken niet geschikt om met de rest van het kader te bespreken of te
beslissen. Ook maakt het betrekken van zo'n groot deel van het kader bij de besluitvorming de
werkdruk voor het landelijk bestuur aanzienlijk hoger, terwijl de commissie bestuursstructuur dit
erkent en juist probeert dit tegen te gaan.
Wel zien we mogelijkheden om het kader en leden meer te betrekken bij de gang van zaken in de
vereniging. Zo willen we het voorzittersoverleg vaker laten plaatsvinden, hen om advies vragen bij
veranderingen op de lange termijn. We moedigen leden aan om vaker feedback te geven op
activiteiten, notulen en uitingen die DWARS doet.

Motie 6: DWARSe vlaggen

Indiener: Sophie Middelhuis, Noa Knip, Femke Douma, Lisa Waebers, Elte Hillekens, Inge van der
Molen, Daniël Rijfkogel, Gijs van den Merbel, Eva Kruithof, Wester Coenraads, Rick Timmermans,
Rick Rijpers, Jarno van Straaten, Max Gerets, Quintin van Zuijlen, Anne Veldkamp en Damon Worm.

Het DWARS congres bijeen op 21 november 2021,
Constaterende dat DWARS geen vlaggen heeft en zo niet goed zichtbaar is bij protesten.
Overwegende dat het de zichtbaarheid erg zou verbeteren wanneer er wordt geïnvesteerd in
vlaggen.
Roept op het landelijke bestuur op om vlaggen te regelen en deze ook over de afdelingen te
verdelen.
Toelichting: Bij protesten valt DWARS niet zo op als andere jongerenorganisaties, omdat we
geen vlaggen hebben. Dit is jammer, want wanneer we vlaggen hebben zijn we herkenbaarder, voor
anderen maar ook voor elkaar.
Bestuursadvies: ontraden
DWARSe vlaggen zijn in de maak, maar lokale merchandise kan door afdelingen zelf worden besteld
(zolang dat in de huisstijl gebeurt). Afdelingen kunnen eventueel wel designs opvragen bij het
bestuur voor de vlaggen. Als de vlaggen er zijn worden ze sowieso vanuit landelijk of het
Activistennetwerk meegenomen naar protesten en verdeeld over aanwezige DWARSers.

(Actuele) Motie 7: GroenLinks vraagt te
veel

Indiener: Willem van ‘t Spijker, Martijn Staal, Sabine Scharwachter, Myrte van der Zwet, Myrte
Hesselberth, Wouter Ubbink, Miriam Shaw, Benthe van Wanrooij, Sigrid Oosterwegel, Julia Matser,
Veerle van Wijk, Neele Boelens, Casey Disco Sengalrayan, Tessel Wijne, Emile van Krieken

Het DWARS congres bijeen op 21 november 2021,

Constaterende dat GroenLinks significant meer geld vraagt van DWARS dan in vorige jaren,
en dit bedrag alleen maar lijkt te stijgen. DWARS geen Jetten-gelden meer krijgt van GroenLinks
(voorheen 53.000 euro), terwijl deze gelden juist in het leven zijn geroepen om jongerenorganisaties
beter te ondersteunen.
Overwegende dat De financiële middelen van DWARS door deze verhogingen steeds verder
in de knel raken, zeker met de verwachte verliezen door lagere subsidie-inkomsten.
Roept het bestuur op om op het GroenLinks-congres te gaan pleiten voor een hogere
subsidie vanuit GroenLinks, dan wel het verlagen van de kosten met als redenering dat DWARS meer
waarde heeft voor GroenLinks dan alleen een financiële bijdrage voor (onder)huur.
Toelichting: Hoewel er echt wel sympathie bestaat voor de ongetwijfeld ook achteruitgaande
financiële situatie met de teleurstellende uitslagen van de verkiezingen, betekent dit ook dat DWARS
minder geld gaat hebben. Dat betekent dat het voor DWARS ook moeilijker wordt de bezigheden uit
te voeren die ook voor GroenLinks nuttig zijn (zoals werven van leden door actieve afdelingen en het
bieden van scholing aan mensen die vaak doorstromen naar GroenLinks). De recente geschiedenis
wijst uit dat we voor lastenverlichting niet bij het landelijk bureau van GroenLinks aan hoeven te
kloppen en daarom roept deze motie op het bij de leden van GroenLinks te gaan vragen of daar
meer inzicht in de anders dan financiële toegevoegde waarde van DWARS te vinden is.
Bestuursadvies: oordeel congres
We zijn het inhoudelijk eens met deze motie. Echter hebben we op dit moment nog niet alle
gesprekken met GroenLinks gevoerd en afgerond. Het aannemen van deze motie kan de gesprekken
met GroenLinks verder op scherp zetten. Het indienen van een motie op het GroenLinks-congres zien
we als een reële optie als we er uiteindelijk intern niet uitkomen.

(Actuele) Motie 8: Actie op het
GroenLinkscongres

Indiener: Willem van ‘t Spijker, Martijn Staal, Myrte van der Zwet, Miriam Shaw, Julia Matser, Veerle
van Wijk, Casey Disco Sengalrayan

Op verzoek van de indieners wordt deze motie alleen behandeld als motie 7 is aangenomen.
Het DWARS congres bijeen op 21 november 2021,
Constaterende dat het promoten van een eigen motie middels semi-ludieke, semi-serieuze
middelen een goed voorbeeld is van de dingen die DWARS ook in steun van GroenLinks kan doen.
Overwegende dat DWARS het geld toch wel kan gebruiken en het een concrete invulling van
het donateursbeleid zou zijn.
Roept het bestuur op om in steun van een motie op het GroenLinks-congres waarin om meer
geld gevraagd wordt, een collecte-actie bij de deur op te zetten, onder het mom van ‘€3,- per
congresdeelnemer zou onze kosten bij GroenLinks wel dekken’. Bij deze collecte-actie kunnen dan
direct bonnen voor spreektijd geworven worden.
Toelichting: Een dergelijke actie is een goede manier om een motie die om meer geld vraagt
urgentie bij te zetten, en het is een goede manier om te laten zien dat we als DWARS niet alleen
maar zeuren, maar ook een beetje humor hebben.

Bestuursadvies: overnemen
We vinden dit een bijzonder leuk en grappig initiatief, maar we gaan de motie-oproep in verband
met regels rondom collecteren waarschijnlijk iets anders invullen. Waar we aan denken is rondlopen
met een protestbord met een QR-code erop die leidt naar een betaalverzoek aan DWARS, of iets
dergelijks. We zien graag dat de motie-indieners en andere leden meedoen!

(Actuele) Motie 9: Sleep GroenLinks voor
de Geschillencommissie Convenantzaken

Indiener: Martijn Staal, Veerle van Wijk, Willem van ‘t Spijker, Sabine Scharwachter

Het DWARS congres bijeen op 21 november 2021,
Constaterende dat
1. GroenLinks opeens en in strijd met het convenant eenzijdig de Jetten-gelden voor 2022 verlaagt
van 53.000,- € naar 0,- €;
2. In het convenant tussen DWARS en GroenLinks, zoals afgesproken en getekend begin 2021 geen
aanpassing plaats kan vinden dan door instemming van zowel DWARS als GroenLinks;
Overwegende dat
1. Drie besturen lang er veel tijd en werk gestoken hebben in het opstellen van het convenant om
te zorgen dat we duidelijke, en voor beide partijen acceptabele, afspraken konden komen;
2. GroenLinks de afspraken niet lijkt te respecteren vanuit het perspectief van de gewone leden van
DWARS;
3. Er in het convenant is afgesproken geschillen voor te leggen aan een geschillencommissie;
Roept het bestuur op om naar de geschillencommissie convenantzaken te gaan met
betrekking tot de Jetten-gelden, om af te dwingen dat DWARS in ieder geval volgend jaar nog
gebruik mag maken van deze gelden.
Toelichting: Wij zijn van mening dat GroenLinks door het eigenhandig afpakken van de
Jetten-gelden in strijd handelt met het convenant waarin we onze afspraken hebben opgeschreven.
In het convenant zijn DWARS en GroenLinks overeengekomen dat bij een verschil van mening we het
eerst onderling op proberen te lossen. Dat is duidelijk nu niet gelukt. De volgende stap is om het
geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Convenantzaken.
Bestuursadvies: oordeel congres
We zijn het inhoudelijk eens met deze motie. Echter hebben we op dit moment nog niet alle
gesprekken met GroenLinks gevoerd en afgerond. Het aannemen van deze motie kan de gesprekken
met GroenLinks verder op scherp zetten. Stappen naar de Geschillencommissie Convenantzaken zien
we als een reële optie als we er uiteindelijk intern niet uitkomen.

(Actuele) Motie 10: Congres is meer dan
een stedentrip!

Indiener: Laura van de Beek, Michiel van Mierlo, Anne Christina Faber, Midas Finkers, Sem
Grootscholten, Pauline Thoomes, Daan de Leur, Devy Oedairam, Rick Timmermans, Jamie
Verstraeten, Brechje Beljaars en Elma Mujakic, Damon Worm, Noa Knip, Femke Douma, Sophie
Middelhuis, Hannah Emmens, Denise Douven, Jarno Bongers, Tim van de Meulengraaf, Jannet
Harthoorn, Didre Schutte, Max Gerets, Soesha Sandker, Henk Grongriep, Mark Meessen, Lianne

Harmsen, Jennifer Slippens, Jazz Komproe, Annika van den Brink, Martin Voogd, Alicia Macnack, Sara
van Hees, Mark Meessen
Het DWARS congres bijeen op 21 november 2021,
Constaterende dat
1. Gelezen Motie 2 Het congres is een ledenvergadering geen stedentrip;
a. De motie spreekt over het verlagen van de werkdruk voor het Landelijk Bestuur en de
Congrescommissie
b. Er meerdere manieren zijn om werkdruk te verlagen voor bestuur en de
Congrescommissie
Overwegende dat
1. Het organiseren van het congres in verschillende steden DWARS en DWARSers verbindt door de
diversiteit in de afdelingen en haar locaties
2. Afdelingsbesturen graag zouden ondersteunen in het verlagen van werkdruk voor het Landelijk
Bestuur en de Congrescommissie
3. Afdelingsbesturen graag een rol willen spelen in het organiseren van het congres
4. De boodschap die DWARS afgeeft met het organiseren van het congres in ook niet
Randstedelijke plaatsen te belangrijk is om te negeren en niet in overweging te nemen
5. Afdelingen hun werkgebied als geen ander kennen en vaak goede contacten onderhouden met
lokale ondernemers en mogelijke congreslocaties
Roept op om de werkdruk voor het landelijk bestuur en de Congrescommissie te verlagen
een rotatiesysteem in te stellen waarbij alle afdelingen om beurten het congres krijgen en ook actief
bijdragen aan de organisatie hiervan. Samen met de lokale afdelingen na te denken over de
uitwerking hiervan. Dit ook zodra het systeem klaar is te delen met de leden.
Toelichting: Als lokale afdelingsbestuurders en leden erkennen wij dat er enorm veel tijd
wordt gestopt in het organiseren van het congres. Echter zien wij dat het organiseren van het
congres in de verschillende afdelingen van DWARS een hoge meerwaarde heeft. Daarom denken wij
dat het verlagen van de werkdruk voor het Landelijk bestuur en de Congrescommissie op een andere
manier kan. Wij stellen daarom een rotatiesysteem voor waarbij alle afdelingen om beurt een congres
organiseren. Op deze manier hoeft het Landelijk Bestuur niet meer de eerste stappen te zetten voor
het organiseren van het congres maar doet een lokale afdeling dat. Afdelingen kennen hun
werkgebied vaak een stuk beter dan het Landelijk Bestuur en de congrescommissie dat doen en
zullen dus eerder op eventuele locaties komen. Ook is het belangrijk dat de afdeling betrokken blijft
bij de organisatie tot het einde van het congres. Om bijvoorbeeld ook vrijwilligers te werven, het
congrespresidium samen te stellen en andere hand en spandiensten rondom het congres in goede
banen te laten lopen.
Bestuursadvies: ontraden
Een roulatiesysteem is voor de organisatie van congressen niet haalbaar, denken we. Ten eerste
verhoogt een dergelijk roulatiesysteem de werkdruk voor afdelingen flink, zonder dat elke afdeling
daar de capaciteit voor heeft. Ten tweede kunnen we niet jaren vooruit gaan plannen waar een
congres gat zijn, omdat de organisatie van een congres afhankelijk is van het aanbod van geschikte
congres- en slaaplocaties. Die omstandigheden veranderen mettertijd, en bovendien verschillen deze
omstandigheden per afdeling. We vinden het ok niet mogelijk om voor andere besturen te gaan
bepalen war volgende congressen gaan zijn. We zien wel dat afdelingen meer betrokken willen
worden bij de congresorganisatie. Daarom gaan we kijken naar de optie om en afdelingsbestuurslid
van de afdeling war het congres plaatsvindt standard en plek aan te bieden in de Congrescommissie.

(Actuele) Motie 11: Congres is meer dan
een stedentrip!

Indiener: Joëlle Canisius, Luuk Voncken, Casey Disco Sengalrayan, Ahmet Kargin, Em van der Werff

Het DWARS congres bijeen op 21 november 2021,
Constaterende dat in het huidige voorstel van de commissie bestuursstructuur niet is
uitgewerkt hoe DWARS een delegatie naar de FYEG General Assembly stuurt.
Overwegende dat
6. de FYEG eisen betreffende genderbalans binnen de delegatie stelt.
7. het voorbereiden van de GA zo veel tijd kost dat dit niet binnen de werklast van het bestuur valt.
8. voorgestelde politiek adviseurs alleen een inhoudelijk ondersteunende rol mogen hebben
Roept de invoeringscommissie op tot het voorstellen van een HR-wijzigingsvoorstel op het
aankomend zomercongres die een delegatie in het leven roept die deze overwegingen meeneemt.
En roept de invoeringscommissie op om een handreiking uit te werken voor deze delegatie.
Toelichting: De invloed van DWARS op de FYEG general assembly (het congres van de
Europese Jonge Groenen, waar DWARS lidorganisatie van is, red.) groot en dat willen we graag zo
houden.
Bestuursadvies: geen
Oproep aan de invoeringscommissie.

(Actuele) Motie 12: Live streamen
congressen

Indiener: Thomas Smits, Toon Holman

Het DWARS congres bijeen op 21 november 2021,
Constaterende dat
1. op congressen veel belangrijke zaken worden besproken,
2. live streamen de toegankelijkheid van congressen vergroot,
3. toegankelijkheid belangrijk is,
4. meerdere leden de behoefte voor live streamen hebben geuit,
5. privacy belangrijk is.
Overwegende dat
1. we bij bijvoorbeeld Crowdcast kunnen zien wie de live stream bekijken, en dat wanneer er geen
opname is van de live stream, waarbij we de privacy waardes van bijvoorbeeld iemand's stem op
de live stream of in de zaal kunnen vergelijken,
2. er ook goedkopere opties zijn voor live streamen dan Crowdcast,
3. de kosten van een live stream kan opwegen tegen toegankelijkheid
4. we het hier expliciet hebben over live streamen, maar niet over online stemmen.
Roept het bestuur op om samen met de congrescommissie onderzoek te doen naar het
betaalbaar en privacy bewust live streamen van congressen, en op het zomercongres verslag te
doen.
Toelichting: Dit gaat niet over online stemmen, puur over live streamen. Hoe het verslag
gedaan wordt, laten we vrij. Dit kan bijvoorbeeld in een kort kopje in de congreskrant, of bij de
bestuursbegroting.

Bestuursadvies: oordeel congres
We snappen dat er misschien meer behoefte is aan een livestream vanuit het oogpunt van
toegankelijkheid. We willen de kanttekeningen meegeven dat het opzetten van en livestream
aanzienlijk meer werkdruk en kosten oplevert. We denken bovendien dat een livestream zonder
stem- en vraagmogelijkheid van weinig toevoeging is tot het congres, en dat een onderzoek
daarnaar ok extra werkdruk oplevert voor het bestuur en de congrescommissie, met waarschijnlijk
weinig resultaat. Als deze motie wordt aangenomen willen we ok graag een goed beeld krijgen van
de behoefte aan een livestream, en hopen we dat leden hierover meedenken.

