
Notulen DWARS Wintercongres 
zaterdag 26-11-2022

Opening

Voorzitter Iris Vergeer heet iedereen welkom en opent het congres om 10:30 uur

Vaststellen presidium 
Het  Presidium  bestaande  uit  Romano  Boshoven  (dagvoorzitter),  Sedef  Koç  (notulist  ochtend),
Marieke  Zomerdijk  (notulist  middag)  en 3e  presidiumlid  Imaann el  Hamdaoui  is  vastgesteld  per
acclamatie.

Het presidium stelt zich voor. 

Mededelingen 
[opmerking: hier zijn een aantal dingen gezegd die de notulist niet heeft kunnen opschrijven]

- Eten en drinken streng verboden 
- camera is fel als je er last van hebt aangeven.

Vaststellen stemtelcommissie
De stemtelcommissie bestaande uit Bram Schrieks, Hilbert Koppenol, Roos Verheijen, Merel Buizer,
Elise van Os, Marit de Goede (CoCo) en Joshua Paans (CoCo) Is vastgesteld per acclamatie. 

Vaststellen notulen Zomercongres

Vraag Luc:  "Kan mijn naam in de voorgaande notulen worden veranderd van luckk naar Luc."

Opmerking Oscar: "Er stond een foutje in het zomercongres notulen. Die is nu verbeterd De JOVD
haten we niet."  

De zaterdagnotulen wordt vastgesteld per acclamatie. 

De zondagsnotulen wordt vastgesteld per acclamatie.

Vaststellen agenda Wintercongres

De agenda van het wintercongres wordt vastgesteld per acclamatie. 



Verantwoording landelijk bestuur

Het bestuur doet een aanvulling op hun schriftelijke verantwoording. 

Algemene bestuursverantwoording 
Korte toelichting:
Iris:  We voelen ons goed over dat we weer in een wederopbouw zitten na de coronapandemie.
Reflectie punten: meer tijd voor onszelf en voor elkaar, we hadden ook meer gebruik maken van de
incidentenbeleid. 

Eerste termijn vragen: 

Vraag Mark: hoe ik het intern kiezen voor een vicevoorzitter gegaan en hoe gaat het nu
Antwoord  Iris:  we  zijn  niet  zo  tevreden  over  hoe het  proces  is  gegaan.  Ik  heb  met  iedereen
gesprekjes gehouden en daarmee mijn keuze gemaakt. De  band gaat nu erg  goed, we spreken
elkaar en vullen elkaar aan waar nodig.

Vraag Lykle: hoe zien jullie de diversiteits- en inclusie problemen in praktijk? 
Antwoord Iris:  [opmerking: hier zijn een aantal  dingen gezegd die de notulist  niet heeft kunnen
opschrijven]

Vraag Mark: Wijzigingsvoorstellen veel oordeel congres.
Antwoord Iris:  [opmerking: hier zijn een aantal  dingen gezegd die de notulist  niet heeft kunnen
opschrijven]

Antwoord Iris:  We hebben de moties  verplaatst naar morgen (zondag) met in gedachten houdend
dat deze veel tijd zouden kosten.

Vraag Jitske (vraag namens Jop): Waarom zijn jullie niet naar COP geweest?
Antwoord Iris: We wilden niet gaan vliegen met zijn alle, vooral niet met het geld van dwars. IFG was
daar onze representatie, we zijn wel naar een pre-COP evenement geweest en ook nog een meeting
gehad hebben met [opmerking: hier zijn een aantal dingen gezegd die de notulist niet heeft kunnen
opschrijven] die wel naar COP zijn geweest.

Tweede termijn vragen 
Vraag Oscar : kan je de FYEG en PAs uitleggen?
Antwoord Iris: FYEG is de Federation of Young European Greens. PA: politieke adviseurs, gaan we
morgen in stemmen als nieuw orgaan bij dwars.

Vraag  Hiske: ik  vraag  me  af  waarom jullie  niet  kunnen  zorgen  voor  een  open  en  transparante
sollicitatie.
Antwoord Iris: Morgen gaan we het beter hebben over de inclusiecommissie. We hebben het buiten
het bestuur gelaten zodat we  [opmerking: hier zijn een aantal dingen gezegd die de notulist niet
heeft kunnen opschrijven]



Verantwoording voorzitter – Iris
Vergeer

Toevoegingen:
Meer tijd maken voor gezelligheid en feedback geven/krijgen is mijn verantwoordelijkheid. 
Ik vind dat we onze politieke lijn meer moeten delen zodat jullie daar meer over kunnen lezen. 
Ik ben ook bij de GroenLinks fractie geweest om te vertellen wat we hebben gedaan als bestuur. 

Vraag Lykle: Je wilt de komende maanden wat strenger gaan zijn voor GroenLinks, waar wil je aan
werken?
Antwoord Iris:  sinds de verantwoording gaat het beter, gaat meer over intern. Bij de kennismaking
vond ik het moeilijk om een opmerking te maken. 

Vraag Elise: Media meer opbouwen, hoe ga je hiervoor zorgen?
Antwoord  Iris:  Wat  ik  schreef  over  banden  met  journalisten  zal  helpen en  een rondje  langs
journalisten, 

Tweede termijn 

Vraag Jelle: je zegt dat de media ook minder komt omdat je minder contact hebt. Hoe wil je er voor
zorgen dat ook het volgende bestuur gelijk aan de slag kan. 
Antwoord  Iris: eerste  rondje  samen  doen  om  er  voor  te  zorgen  dat  er  een  goede  start kan
plaatsvinden.

Verantwoording Vicevoorzitter en
algemeen bestuurslid activisme &

campagne en  participatie & democratie
– Anne Wentink

Ik wil  allereerst nog de coco [congrescommissie] bedanken zonder jullie hadden we het niet gered
voor vandaag. En we toch staan we hier en daar ben ik erg dankbaar voor. 

We hadden de verantwoording geschreven in oktober, maar er is veel gebeurd sinds toen, dus wil ik
nog een paar punten toevoegen:
Het is waanzinnig om zo een congres te organiseren.
Verbeter punt: goed communiceren over de congres data zodat iedereen er bij kan zijn. 

Met de campagne commissie gaat het erg goed. We hopen nog een campagneaftrap te organiseren
en ook drie thema-avonden om deze te koppelen aan de verkiezingen. 

Eerste termijn 
Vraag Jelle: er is weinig uitgegeven aan campagne vorig jaar.  Hoe kunnen we dit nu beter benutten.
Antwoord Anne: vorig jaar wouden we activiteiten plannen, maar dat is helaas niet gelukt. Ik hoop
dat dat nu beter gaat omdat we nu wel activiteiten kunnen plannen.

Vraag Oscar: Hoe heb je er voor gezorgd dat communicatie goed is gegaan [met buddyafdelingen]
Antwoord  Anne:.  Ik  heb geprobeerd om heel  veel  contact  te  houden met  iedereen.  Maar  ook
wederzijds hebben zij dit gedaan.



Vraag Luc: Heb je het dan over de conclusie [opmerking: hier zijn een aantal dingen gezegd die de
notulist niet heeft kunnen opschrijven]
Antwoord  Anne: Leden  commissie en  GroenLinks zo  veel  mogelijk  afstemmen  zodat  het  in  de
agenda staat.

Vraag  Hiske:  Je geeft  aan dat  alle  activisten netwerken Gestopt  zijn.  Dit  lijkt  heel  erg op actie
commissie. Wil je het zo doorzetten of heb je er andere ideeën voor. 
Antwoord Anne: we zijn veel bezig geweest met nieuwe leden en het koppelen hier aan. Zelf was ik
bij  de  klimaatmars  in  Arnhem.  Net  als  het Campagne overleg  kunnen  we  misschien  ook  een
activisme overleg inplannen.

Vraag Rik: Hoe kunnen we meer aandacht aan de actie commissie buiten de randstad besteden?
Antwoord Anne: Wat voor activiteiten er zijn buiten de randstad moeten we beter in de gaten gaan
houden en in een agenda noteren.

Vraag Noah: Hoe gaan jullie om met de DWARSers die mogelijk verkozen worden en of ze dit wel
willen? 
Antwoord  Anne:  We  moeten  hiervoor  goed  in  contact  blijven met  kandidaten  en  daaruit dit
beslissen. 

Tweede termijn 

Vraag Stein: aanhakend op de lijst, advieslijst is er nog frictie met [opmerking: hier zijn een aantal
dingen gezegd die de notulist niet heeft kunnen opschrijven]
Antwoord Anne: Niet soepel gegaan, maar we hopen dat als we wat meer [opmerking: hier zijn een
aantal dingen gezegd die de notulist niet heeft kunnen opschrijven]

Verantwoording Penningmeester – Daan
de Leur

Toevoegingen:
Ik ben heel blij  dat ik hier sta. Ik vind het een eer om penningmeester te zijn , het is een grote
uitdaging maar ik doe het met veel plezier. 

Er zijn veel dingen gebeurd waar ik toelichting aan wil geven:
Kascontrole heeft plaats gevonden: was een lange dag en we hebben feedback gekregen. 
Het gesprek met GroenLinks gaan we  later nog delen via nieuwsbrief en de website. 
In het convenant staat er afspraken tussen DWARS en GroenLinks. Die is aan het begin geüpdatet
hierin staat  hoeveel we van GroenLinks gaan krijgen.
GroenLinks moet gaan werken met een ander belasting rekentool.
Dit heeft effect op DWARS is 

We zijn van plan om goed contact houden met  met afdelingen over AAV, om zo de verwarring die is
ontstaan te achterhalen en voor de toekomst te vermijden. 
Ik zou graag met afdelingen willen kijken hoe dit beter kan. 

coco [campagne commissie] vergaderingen ben ik geweest en ben ik blij dat we met zijn allen hier
aanwezig zijn.

Eerste termijn



Vraag  Wietse: Kan  je  de  afdelingsrekeningen evalueren  [opmerking:  hier  zijn  een aantal  dingen
gezegd die de notulist niet heeft kunnen opschrijven]
Antwoord Daan: Het loopt niet [opmerking: hier zijn een aantal dingen gezegd die de notulist niet
heeft kunnen opschrijven] met afdeling rekeningen. Hier moet er grondig naar gekeken worden. Ik
wil  begin  2023  een  overleg  plannen  met  alle  penningmeesters.  Verder  met  penningmeesters
spreken over hoe zij hun rol hier in zien en daaruit halen wat we kunnen doen en hoe we hier verder
mee kunnen.

Vraag Pim: Belasting, het is een mogelijkheid dat het slecht uit kan pakken. Hoe kan dit?
Antwoord  Daan: Ik  hoop  het  niet, anders  hadden  we  het  niet  ondertekend.  Risico  is  dat  het
percentage tussen GroenLinks en wat onder GroenLinks valt nu wordt nu vastgesteld in plaats van
dat het elk jaar verandert word.
Vraag Rik: GroenLinks motie: klopt het dat GroenLinks heeft besloten dat we alleen van extra geld
mogen gebruiken dat vrij komt van eenmalige gebruik.
Antwoord Daan: We kunnen het alleen gebruiken voor incidentele gelden. Maar GroenLinks is erg
flexibel, ze willen de constructie houden die nu in gebruik is. We willen kijken hoe het uitloopt voor
dwars en anders aankaarten bij GroenLinks.

Vraag  Mirre: Je verteld dat  je de rol van  penningmeester zichtbaarder wil  maken. Hoe wil je dit
doen?
Antwoord Daan: Ik denk er aan om in het nieuwsbrief te schrijven wat er is gebeurd. 
Goed contact houden met de penningmeesters. 
Als er andere ideeën zijn hoor ik het graag.

Tweede termijn 

Hiske toevoeging : Aanvulling op Daan: incidenteel: ongeveer alles behalve medewerkers en huur.
Je kunt dit voor bijna alles inzetten. Het is een breed begrip. Ik snap dat het niet goed klinkt, maar
het komt goed.

Vraag Rik: Waarom heeft GroenLinks besloten om het niet structureel te doen. Is bestuur bereid om
zich verder in te zetten.
Antwoord Daan: In onze gesprekken aangeduid dat dit er al stond en dat ze het zo willen houden.
Ze hebben niet verteld of er belastingtechnische redenen hierachter liggen. 
Als penningmeester wil ik hier achter aan gaan en zal ik dit voor je uitzoeken.

Verantwoording secretaris – Jeppe
Bandringa

Toevoegingen:
Ik zal vertellen hoe het nieuwe bestuur mij beviel. In het begin, nadat ik terug was uit Japan, deed ik
niet zoveel. Ik heb later zelf meer dingen opgepakt en nu ben ik druk aan het werk.  Daarom heb ik
de voordracht van de KaCie begeleid i.p.v. bestuurslid kaderbegeleiding.  Reden hiervoor is Jarno
zelf  nog niet  zeker  over  zijn plannen was voor  volgend jaar.   Ik  heb ook de  sollicitatie  proces
begeleid. Omdat dit qua tijd het beste uitkwam. 
Als lid van coco [campagne commissie] heb ik mee gewerkt en geholpen met organisatie. 

Eerste termijn:

Vraag Max: aantal oud leden uitgeschreven, is Jesse klaver nog lid. 
Antwoord  Jeppe: We  hebben  de  mensen  in ledenbestand die  geen  contributie  betalen  er  uit
gooien. 



Vraag Max: Waarom zijn er twee medewerkers gestopt?
Antwoord  Jeppe: Kant  en klare  vacatureteksten en  stappenplannen duidelijk  te  maken voor  de
secretarissen.  [opmerking:  hier  zijn  een aantal  dingen gezegd die  de  notulist  niet  heeft  kunnen
opschrijven]

Vraag Max: Wat is je favoriete afdeling.
Antwoord Jeppe: Utrecht, die stellen de minste vragen.

Vraag Jelle: alternatief voor Slack, is het nog mogelijk om deze dit jaar nog te gebruiken
Vraag Elise: wat zijn de kosten van de nieuwe alternatief en wat zijn de voor en nadelen.

Antwoord Jeppe: ik doe een gezamenlijke antwoord op de vragen over Slack: matrix lijkt op Slack
met meer privacy. Mattermost Is  privacy vriendelijk, alleen moet ik kijken naar de prijzen. Ik wil dit
graag gratis  doen, alleen als dit niet  lukt, schrijf ik een aanbeveling te doen voor volgend jaar. Of
kijken of er dit jaar nog geld voor is. 

Tweede termijn 

Vraag Emiel: Mattermost is gratis. Vind je niet dat we ons aan de HR moeten houden?
Antwoord Jeppe: Slack draait  op  Amerikaanse servers. We willen overstappen naar wat beter  is,
maar we moeten nog beter kijken en onderzoeken. We gaan niet overstappen naar Mattermost als
deze lijkt op Slack.

Vraag  Stijn: je  antwoord  over  je  favoriete  afdeling  deed even  pijn.  Zou  je  er  weer  op  kunnen
reflecteren?
Dagvoorzitter Romano: antwoord moet in twee woorden. 
Antwoord Jeppe: nee.

Verantwoording Algemeen bestuurslid
ledenwerving en pandbeheer – Deniz

Sözeri
Toevoegingen:
Ik ben niet van plan om nieuwe merch te ontwerpen. 
Dit is omdat het vorige bestuur dit al veel heeft gedaan.

Ik ben vooral bezig met campagne materiaal. Credits aan Natasha, grafisch ontwerper.

Pandemiebeleid updaten. Deze hebben we vorige week ingestemd en is te vinden op de website.

Ik ben bezig met het hybride systeem te regelen. Deze is gelukt. 

Ik was op het zomerkamp verantwoordelijk. 
Aandacht aan buddy's, Brabant Zeeland en Limburg. 
Ik ga heel erg me best doen om vaker langs te komen. 

Eerste termijn 

Vraag Hiske: ik zag weinig tweets en ik moedig jullie aan om meer tweets te plaatsen. 



Antwd Deniz: We hadden nog niet duidelijk hoe we de tweets inhoud wouden geven. We hebben
verschillende manieren geprobeerd en hebben nu een manier gevonden die goed gaat werken.

Vraag Anne: hoe gaat het met het brandalarm op het pand
Antwoord  Deniz: het  alarm  was  kapot  alleen  is  het  nu  weer  gemaakt.  Hij  is  gecontroleerd en
iedereen kan weer langs komen. 

Vraag Max: LinkedIn werkt dat? en Facebook, wordt dat nog gebruikt?
Antwoord  Deniz: LinkedIn doet  het  goed,  vacatures worden  hier  gedeeld  en  dit  werkt  goed.
Facebook kan ik nog steeds niet in hier moeten we aan werken . Hier wil ik meer gebruik van maken
om ook GroenLinks te bereiken. 

Opmerking Deniz: muizen in het pand wordt aan gewerkt. 

Vraag Lykle: zomertour uitgevoerd, wat ging er in de voorbereiding mis. TikTok heel leuk maar hoe
gaan we om met de privacy regeling.
Antwoord Deniz vraag 1: meeste was al klaargelegd, er komt veel chaos bij kijken bij een zomertour.
Ik heb nu formats gemaakt voor mails om voor een goede opzet te zorgen.
Ik ga deze verbeteren voor de volgende zomertour.
Antwoord Deniz vraag 2: Afwegingen die eerder gemaakt zijn is dat we er niet actief geld in gaan
steken. Maar we willen het wel blijven gebruiken. 

Verantwoording Algemeen bestuurslid
politieke contacten en ledenbinding –

Elise Renkema
Toevoegingen:
Kort vertellen wat er sinds gebeurt is.
Politieke contacten. Goed gegaan, we hebben veel overleggen gehad.
Sommige commissies hebben last van weinig afkomst. Hier willen we aan werken en dit heeft voor
mij ook prioriteit.

Meer contact met PJOs
Contact met pink en Jong Socialisten om dingen te organiseren. 

Contact GroenLinks secretaris gaat goed. 

Ik ben verantwoordelijk voor contact met andere organisaties. 
We zijn geweest bij FYEG.
We hebben Jong Groen en Grüne Jugend uitgenodigd die zitten er nu bij, daar zijn we heel blij
mee. De FYEG kon er niet bij zijn.

We gaan naar Kopenhagen dat is ook heel erg leuk.

Er was miscommunicatie tussen commissies, ik dacht dat het werd voorbereid door de FYE. Dit was
niet het geval. nu hebben we een goed doel, dus hopen we dat we er verder aan kunnen werken.

Leden binding gaat goed, nieuwe leden verwelkomen en bijeenkomsten zijn goed gegaan. 

Eerste termijn 



Vraag Elise: hoe wil je er voor zorgen dat er meer op komst is 
Antwoord Elise: Training voor ledenwerving en binding. 
We blijven goed In gesprek met wat kunnen we van elkaar leren.
Tips is werk naar evenementen toe en samen met afdelingen. 
Commissies mogen insta van dwars als zij dit op tijd aangeven. 

Vraag Chandler: overleggen over de secretaris rol (DIRT)
Antwoord Elise: Ik dacht dat hun waren voor het congres. Dirt is het internationale representatie in
het  algemeen.  Mogelijk  ook  voor  de  inhoudelijke  internationale  evenementen.  Ook  als  er  iets
gebeurd in Europa, kunnen we bij ze terecht en zullen ze ons  helpen zodat we hier heen kunnen
gaan. 

Vraag Rik: binnen dwars lastig mensen vinden voor functies. Is er nagedacht over belrondjes? Hoe
kijk je hier tegenaan.
Antwoord Elise: Is  in het verleden gebeurd. Ik heb dit tot nu toe niet gedaan. Ik heb wel nieuwe
leden gemaild en hierdoor was het opkomst wel hoog. Ik ga er over nadenken om over 

Tweede termijn. 

Vraag Rik: bel rondjes zie je daar nog een rol voor de afdelingen voor. Ik kan me voorstellen dat dit
ontzettend veel tijd kan kosten. Goed dat je mailtjes stuurt. Alleen als je leden persoonlijk spreekt,
kun je ze enthousiaster maken.
Antwoord Elise: Mee eens,  ik vraag nieuwe leden die mee doen bij  leden avond om ze toe te
voegen aan een appgroep waar  sectie in zit.  Veel dwarser weten niet dat er landelijk ook veel te
doen is.

Opmerking Romano: we lopen mooi op schema

Verantwoording Algemeen bestuurslid
politieke inhoud en activiteiten –

Esmay Versteegh
Toevoegingen:
Er zijn een aantal dingen fout gegaan. 
Pas te laat gezien en is goed opgepakt en goed aangepakt.

We zijn met de politiek inhoudt op de achtergrond bezig geweest. we hebben geholpen met media,
debat en we zijn bezig geweest met pink.
Wat betreft activiteiten ben ik erg enthousiast. Gala komt er aan geef je op!
En er komen nog veel meer activiteiten aan dus hou je zelf op de hoogte. 

Eerste termijn. 

Vraag Jelle: In het verleden is dit niet voort gedragen is er nu wel een reden om dit te doen
Antwoord Esmay: Het ging vroeger niet via ons, ik wil dit doorgeven naar Jeppe. 

Vraag  Joshua: Hoe staat  het  er  voor  met  de  commissie  zodat  het  weer twee losse  commissies
kunnen worden.
Antwoord  Esmay: We willen  actiever  worden in  de  commissie.  [opmerking:  hier  zijn  een  aantal
dingen gezegd die de notulist niet heeft kunnen opschrijven]



Vraag Judith: op wat voor manieren neem je die onduidelijkheid mee en hoe wil je ze de komende
tijd inzetten. 

Vraag Pim: hoe gaan we er voor zorgen dat fouten worden voorkomen voor het volgende bestuur.
Antwoord Esmay: IACo werd gesolliciteerd alleen die paste er niet in en we gingen zoeken waar ze
wel terecht konden. Ik wil zo actief gaan zoeken waar men terecht kan in commissie. 

Vraag Max: bestuursstructuur is even opstarten. Hoe is het hiervoor gegaan en hoe kijk je daar op
terug. 
Antwoord Esmay:  Programmacommissie is blijven zitten. Ik weet niet of dit met de overdracht te
maken heeft gehad. Ik zal het wel aanstippen bij de opvolger. 

Vraag  Hiske: lastig opstarten. Voor  mijn gevoel was  activiteitencommissie best wel een  duidelijke,
goed overdraagbare functie. Kun je hier op reflecteren hoe zou de overdracht nog beter kunnen.
Antwoord Esmay:  het is inderdaad goed overdraagbaar, alleen is   het  niet de bedoeling dat een
bestuurslid dit allemaal zelf organiseert. Hierdoor ben ik meer bezig dan normaal.

Vraag Mark: Hoe vind je het zelf om in het bestuur te zitten.
Antwoord Esmay:  ik ben een jong lid qua ervaring. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de eerste
maanden erg overweldigend waren. Alleen vind ik het erg leuk om in het bestuur te zitten.

Jeppe antwoord over proces:
We hebben er goed contact over gehad.  We hadden begrepen dat ze wel gekozen werden. We
hebben dit zo goed mogelijk proberen te doen met de tijd die we hadden.

Tweede termijn: 

Vraag Inge: in  hoeverre is het niet  ledenbinding dat je op zoek gaat naar welke commissie  het lid
past. 
Antwoord Esmay: Het gaat zo snel in de commissie. Dan dat het een omweg is dat ik ga zeggen ja je
moet die begeleiden naar een ander functie

Vraag Anne:  toevoeging over programmacommissie. Jullie zijn eerder begonnen dan gebruikelijk is.
Dit kan zorgen voor een  ruisende lijn. Normaal solliciterende Mensen, deze worden later in totaal
ingestemd. 
Antwoord Esmay: Wat Anne zei is precies hoe ik het had begrepen. 

Vraag Mark: je hebt mijn vraag niet helemaal beantwoord, hoe vind je het nu
Antwoord Esmay: Ik vind het heel leuk. Er zijn ups en downs. Ik leer zo veel!

Verantwoording Algemeen bestuurslid
kaderbegeleiding en scholing – Jarno

Bongers
Toevoegingen:
Ik ben heel trots op alle afdelingen. 

Eerste termijn:

Vraag Lykle: afdelingen weekend ging super goed, maar ik zag dat het je heel veel stress leverde.
Hoe kunnen we er voor zorgen dat het de volgende persoon minder stressvol is. 



Antwoord Jarno: Er waren [opmerking: hier zijn een aantal dingen gezegd die de notulist niet heeft
kunnen opschrijven]

Vraag Joshua: hoe ervaar je het contact met afdelingen waarbij het miss wat minder goed verloopt. 
Antwoord Jarno: contact gaat goed. Ik probeer te ondersteunen waar het kan 

Vraag  Rik: bezighouden met maandelijkse workshops.  Kunnen we samen werken aan een kleine
schrijfcursussen
Antwoord Jarno: Dit kunnen we inderdaad doen

Vraag  Hiske: afdelingen beleid. Hoe gaat dit in de tijd werken. Mijn ervaring heeft elke afdeling
andere behoeftes  
Antwoord Jarno: Per situatie is het inderdaad anders, maar het is fijn om een beleid te hebben zodat
afdelingen een houvast hebben.

Opmerking Romano: ik heb blikje gehoord, eten en drinken buiten de zaal.

Verantwoording organen

Verantwoording Raad van Advies (RvA)
Toevoegingen [van Sem]:
Twee punten aanstippen

• Begonnen  met  een  buddy  systeem,  we  hadden  afgelopen  jaren  gemerkt  dat
landelijk het zwaar had. Dit heeft geholpen

• Ik geef kritisch advies.
Aanvullingen: alle gesprekken zijn afgerond
We hebben advies gegeven over programma commissie en bestuur. 
Ik wil Anne bedanken omdat ze helaas vandaag afscheid van ons gaan nemen.
Er zijn nog een heleboel plekken, dus meld je vooral aan. 

Eerste termijn:

Vraag Luc: tijdens de bestuursverantwoording zij er een aantal zaken genoemd. Hoe zou de raad van
advies voor een fijne overdracht kunnen zorgen waardoor er minder verwarring is.
Antwoord RvA: Rare overdracht want nieuwe portefeuilles. We hadden toen ook een overdracht en
die was niet zo soepel gegaan. Vergadering met nieuwe RvA was niet goed gepland dus dit nemen
we mee en hopen dat dit beter afpakt.

Vraag Pim: wat kan er verbeterd worden zodat er meer mensen in RvA willen.
Antwoord RvA: Er zijn mensen die zich aanmelden.  Het is een leuke functie, als je in de achtergrond
een rol wil spelen is dit de manier. 

Vraag Hiske: weinig verslagen gezien. Hoe komt dit. Buddysysteem, meer coachende rol, in welke
mate?
Antwoord RvA: Elke 3 weken een vergadering. De notulen worden gehouden en gaan mee met de
spin.  We hebben een coachende rol aangenomen. Dit hebben we niet met mensen waarmee we
inhoudelijk gesprekken hebben zodat het niet in de weg gaat zitten met 

Vraag  Max: extra letten op politieke adviseurs.  Hebben jullie  hier over  gesproken, en zo ja wat
kunnen jullie hier over zeggen.



Antwoord RvA: We hebben gezien dat het misging en we hebben contact gehad. We zijn nu goed in
contact 

Tweede termijn: 

Vraag Hiske: vraag niet goed begrepen. Is dit de rol van de RvA of niet? Is dit wenselijk?
Antwoord RvA: Meer focus op het mentale gezondheid voor het bestuur.  We vinden dit belangrijk
en moeten dan ook de rol hiervoor pakken. 
Vertrouwenspersoon die binnen dwars kritiek kan hebben. We vragen natuurlijk eerst of we het met
andere mensen mogen delen. 

Vraag Pim: hebben jullie ondersteuning om dit beter te doen vanuit de academie. 
Antwoord RvA: Nee we hebben geen cursus gevolgd en dit gaat uit eigen ervaring. 

Opmerking Joshua over notulen spin: klopt het dat de eerste vergadering op 27 september was? 

Opmerking  Anne: vorig jaar stond  Justine er alleen voor  door persoonlijke redenen. Dit  is  een
gebeurtenis dat niet weer zal voorkomen voor komende vergaderingen

Derde termijn:

Vraag Laura: is het verstandig om een coachende rol aan te nemen? Zien jullie ook de gevaren die
het  met  zich  mee brengt? Zoals  dat  je  een  vertrouwelijke  persoon en  niet  vertrouwenspersoon
omdat je hier niet voor ben opgeleid. 
Antwoord RvA:. Het is verstandig om hier een opleiding in te krijgen. Of het verstandig is om te
doen dat is een goede  vraag, een goede  ethische kwestie. Als jullie hier wat anders van vinden
horen we dat graag. We zouden graag meer input willen. 

Pauze
Opmerking Romano: kunnen de vertrouwelijke personen even opstaan en zwaaien. 

Opmerking Romano: als je wil bidden kun je dit doen in het bestuursruimte. Je kan je dan melden bij
Daan. We gaan door om 13.30 met een inspirerende spreken. 

Notulistenwissel (Sedef vervangen door Marieke).

Spreker Petra de Sutter (hoeft niet
genotuleerd te worden)

Verantwoording Kascommissie

Oscar:  Hopelijk  hebben  jullie  het  verslag  kunnen  lezen.  Het  was  de  laatste  keer  voor  ons  als
kascommissie. Dank naar de besturen voor de fijne samenwerking!

Eerste termijn voor vragen opent. Er zijn geen vragen. De termijn wordt gesloten



Verantwoording Commissie van Beroep

De commissie heeft gelukkig afgelopen jaar niets gedaan en ze zijn dan ook niet aanwezig.

Verantwoording Zoekcommissie  

Laura: jullie hebben het verslag kunnen lezen. Dank naar mijn commissie! In speciaal wil ik ons erelid
Thijs bedanken. Ook de vorige voorzitter Myrthe bedankt. In de verantwoording staat dat we een
avond met het bestuur organiseren, dat is inmiddels geweest. We hopen dat dit de volgende keer
beter gaat. We hebben ook een vragenlijst, het zou heel fijn zijn als jullie deze kunnen invullen. Heel
erg bedankt en we kijken uit naar het komende halfjaar.

Eerste termijn vragen:
Vraag 1 (door Oscar): in de notulen staat dat niet wordt bijgehouden wie er precies wordt gevraagd.
Ik vraag me af waarom deze afweging is gemaakt.

Antwoord Laura: We proberen niet meer te ‘turven’ om te kijken naar kenmerken van kandidaten.
Dat  doe je  door  sociale  media  te  stalken  en aannames  te  maken.  We denken niet  dat  dit  de
oplossing is voor inclusiviteit. Mede hierom hebben we de vragenlijst opengezet, om te kijken of er
nog ideeën zijn hiervoor.

Vraag 2 (door Hiske):  volgens mij  hebben jullie het vrij  zwaar gehad, jullie waren maar met vijf.
Hebben jullie een plan hoe jullie dit volgend halfjaar gaan doen met zes in plaats van 8 om het
makkelijker te maken?

Antwoord Laura: We hopen natuurlijk op versterking maar zijn vooral ver vooruit aan het plannen.
We zijn nu al de bestuursinteresseavond aan het plannen bijvoorbeeld.

Verantwoording Invoeringscommissie 

Martijn: Deze commissie is vorig wintercongres aangenomen om bepaalde grote veranderingen in
de  structuur  van  DWARS  te  begeleiden.  Er  zijn  veel  trainingen  gegeven  en  nieuwe  trainingen
gemaakt,  dit  ging  allemaal  best  goed.  We  zijn  nog  bezig  met  het  plannen  van  een
evaluatiemomentje, die houden jullie nog tegoed. Onze deadline daarvoor is januari.

De termijn voor vragen opent. Er zijn geen vragen. De termijn wordt gesloten.

Mededeling  van  de  congrescommissie:  Laura:  We  krijgen  het  idee  dat  mensen  denken  dat  er
morgen tijd zat is maar er is erg veel te doen morgen. Denk hier ook aan morgen, we hebben weinig
tijd! Moties zijn een belangrijke manier om je democratie te beoefenen maar denk even aan de tijd.

Punt van Orde Martijn: er is net gezegd dat er morgen een strikte eindtijd is met een volle agenda, ik
wil voorstellen alle actuele moties die al ingediend zijn vandaag te bespreken.

Dagvoorzitter: het lijkt me handig als de congrescommissie hier even over nadenkt, we komen hier
zo op terug.



Verantwoording kandidatencommissie

Willem: we hebben een drukke tijd gehad als commissie. Het een en ander staat al in de schriftelijke
verantwoording.  Sommige  adviezen  schrijven  duurde  wat  langer  dan  gepland,  zoals  de
inclusiecommissie.  We  willen  graag  evalueren  hoe  de  adviezen  voor  politiek  adviseurs  worden
gevormd, we hebben vraagtekens bij wat het meest praktisch is. 

Eerste termijn vragen:
Eerste vraag (door Martijn (staand voor de notulen)): wat is het leukst dat je hebt gedaan bij DWARS?

Antwoord Willem: ik vond CBS misschien wel het leukst. 

Tweede vraag (door Pim): hoe verwacht je dat het proces van de  politiek adviseurs gaat worden
geëvalueerd?

Antwoord Willem: dat laat ik aan de volgende KaCie over, ik wil wel advies geven (wellicht samen
met het bestuur) maar weet niet hoe actief ik hierin een rol zal spelen.

Eerste  vraag  (door  Max):  hoe  kan  het  dat  er  op  verschillende  plekken  waar  de  vacature  staat
verschillen zijn in de portefeuilles? Is dit jullie fout of die van het bestuur?

Antwoord Willem: ik vrees dat dit mijn schuld is, ik heb dit niet goed bijgewerkt. 

De  CoCo  (Congrescommissie)  komt  terug  op  het  Punt  van  Orde  van  Martijn: het  voorstel  om
vandaag moties te behandelen lijkt ons in principe een goed idee maar we hebben meerdere leden
beloofd om morgen actuele  moties  te  doen,  en er  zijn  er  ook  pas  twee.  We willen graag een
agendawijzigingsvoorstel doen om wel nu de benoemingen te doen als het congres het daarmee
eens is.

Eerste termijn vragen:
Eerste vraag (door Martijn): ik snap dat mensen hun aanwezigheid deels baseren op de agenda maar
het is wel vaak dat de agenda verschuift. De moties staan ook niet in de reader dus mensen kunnen
daar  ook  niet  hun  aanwezigheid  op baseren.  Ik  wil  dus  voorstellen  om vandaag  de  moties  én
benoemingen te doen.

Reactie Emma: ik denk dat mensen wel hun agenda kunnen aanpassen op de moties, misschien zijn
deze mensen helemaal niet aanwezig.

Tweede vraag (door Pim): als we kandidaten gaan benoemen gaan we dan ook de opdracht doen?

We stemmen eerst over de motie van Martijn om vandaag de actuele moties te behandelen. De
Stemtelcommissie wordt opgeroepen. Deze motie wordt aangenomen.

We stemmen over de motie om vandaag de benoemingen te doen. Deze motie wordt aangenomen.

Punt van Orde Deniz: we hebben nu apart gestemd, als ze allebei aangenomen worden, gaan we
dan beide behandelen?

Het antwoord is ja.



Verantwoording OverDWARS

Rick:  ik  heb  het  erg  naar  mijn  zin  gehad  als  hoofdredacteur.  Er  worden  weer  veel  artikelen
gepubliceerd  en  ook  de  podcast  is  weer  opgepakt.  Soms  wel  een  kleinere  opkomst  bij
vergaderingen, kom vooral langs als je een keer iets wil bijdragen! Hier gaan we het binnenkort met
elkaar over hebben. We willen voor het zomercongres een fysieke OverDWARS publiceren. Ook
willen we schrijfcursussen gaan geven. Laat het me vooral weten als er vragen zijn!

Eerste termijn vragen:
Eerste vraag (door Oscar): komt de DWARS top100 terug? 

Antwoord Rick: deze komt eraan en komt als het goed is in december naar buiten.

Tweede vraag (door Luc): vorig congres stelde ik een vraag over het academisch taalgebruik. Hoe
reflecteer je hierop?

Antwoord Rick: ik heb geprobeerd dat zo min mogelijk te doen maar soms is dit erg lastig, soms ook
om in te grijpen. 

Tweede vraag (door Max): wat staat er in de nieuwsbrief?

Antwoord  Rick:  de  artikelen van afgelopen maand,  de  nieuwe podcastaflevering en vaak kleine
rubriekjes. Het is een beetje ons nieuwskanaal.

Uitslag agendawijzigingsvoorstellen: er is vóór beide agendawijzigingsvoorstellen gestemd. 

Benoeming Kandidatencommissie en
vaststellen opdracht 

Voorgedragen kandidaten: Sophie Middelhuis, Oscar Jansen, Emma de Klein, Lisa Waebers, Matthijs
Brinkhuis

We doen eerst de benoeming. De benoeming wordt aangenomen. 

De sprekersrij wordt geopend voor vragen over de opdracht.
Eerste vraag (door Pim): zou de opdracht voor het probleem van vaststellen van politiek adviseurs
niet hierin verwerkt worden, zodat dit probleem ook is opgelost? 

Antwoord Jeppe: ik ben het hiermee eens, je kan dit aan ons vrijlaten. 

Tweede  vraag  (door  Hiske):  de  casusdag  is  geschrapt,  waarom  is  dat?  Is  de  KaCie
(kandidatencommissie)  hierbij betrokken?

Antwoord Jeppe: dit staat wel in de opdracht, alleen niet in de eerste versie.  

De opdracht wordt aangenomen.



Benoeming Kascommissie

Voorgedragen kandidaten: Benthe van Wanrooij, Martijn Staal, Ciska Brommer

Vraag door Oscar: Martijn, ik vraag me af hoe jij je wil opstellen in de kascommissie.

Antwoord Martijn: ik heb gemerkt dat het fijn is als een kascommissie meedenkt. Ik wil me graag zo
constructief mogelijk opstellen. 

De kandidaten worden per acclamatie ingestemd.

Verantwoording Instemming
ZoekCommissie lid

Voorgestelde lid: Jamie Verstraeten.

Er kunnen geen vragen worden gesteld want de kandidaat is niet aanwezig.

Het lid wordt per acclamatie ingestemd.

Verantwoording instemming College van
Bestuur 

Voorgestelde lid: Lotte Kars
Er kunnen geen vragen worden gesteld want de kandidaat is niet aanwezig.

Het lid wordt per acclamatie ingestemd.

Moties 

We gaan door met de actuele moties zover die nu binnen zijn.

Motie 1: boycot twitterr, op naar
Mastadon.

Martijn: de motie spreekt voor zich maar Mastadonn is een alternatief voor Twitter. Voordeel van
Mastadon is dat het niet kan worden opgekocht door een ‘cokesnuivende spacemiljonair’.

Reactie Deniz: ons advies als bestuur is overnemen. we vinden Twitter nog te politiek relevant om er
compleet vanaf te gaan maar willen wel vast een basis opbouwen op Mastodon.



Eerste vraag (door Jarno): ik vind het deel over coke snuiven een beetje bijzonder want volgens mij
zijn veel DWARSers ook niet vies van een sleuteltje op zijn tijd. Er is een verschil, bestuur wil allebei
en niet boycotten. 

Antwoord Martijn: we willen ook op Twitter én Mastadon

Tweede vraag (door Tom): als links verdwijnt van Twitter blijft alleen rechts daar over, willen we dat?
Antwoord Martijn: het lijkt ons slim om óók op Mastadon te zitten voor als Twitter instort, dus dan
pas moeten we eraf.

Derde vraag (door Laura): wat verstaan jullie onder boycotten? Wanneer moeten we dan van Twitter
af, nu meteen na dit congres? Of pas later? 

Antwoord Martijn: we zetten geen termijn, dit laten we over aan het bestuur. 

De tweede termijn gaat open
Eerste vraag (door Tom): je zegt dat Twitter geen rechts medium mag worden maar is dit niet al zo?

Antwoord Martijn: ik geloof dat dit geen probleem is.

We stemmen. De motie wordt aangenomen.

Motie 2: DWARS stopt met TikTok

Jelle: DWARS mag niet meewerken aan het feit dat TikTok de wet breekt door gegevens te delen
met China.

Reactie Deniz:  het oordeel bestuur is  oordeel congres.  We zien voor-  en tegenargumenten, het
bereik op TikTok is heel groot (vooral onder jonge mensen). Maar het is wel privacygevoelig. Het
gaat hier ook om mijn gegevens. Tevens zou de motie gelden voor alle afdelingen.

Eerste termijn vragen: 
Eerste vraag (door Frank): is het weer oké als TikTok zich aan de regels gaat houden of blijven we het
dan boycotten?

Antwoord Jelle: als tiktok zich aan de regels houdt kunnen we gewoon terug.

Tweede vraag (door Roos): als wetgeving wordt aangepast, hoe zien jullie dit voor je?

Antwoord Jelle:  hier kan het bestuur  een eigen invormingg aan geven, verwijderen lijkt  mij  een
goede optie. 

Derde vraag (door Rick): hoe kijken jullie naar hoe deze motie verenigd met het zoeken naar nieuwe
leden?

Antwoord Jelle: ik denk dat dit een fundamentele kwestie is. Ik voel me er niet fijn bij dat DWARS
potentieel leden in gevaar brengt.

De tweede termijn wordt geopend voor Oscar
Vraag door Oscar: kun je iets dieper ingaan op ‘het in gevaar brengen voor leden’? 

Antwoord Jelle: potentiële kritische DWARSers kunnen kiezen om zichzelf op TikTok zetten



We stemmen. De motie wordt verworpen. 

Punt van orde Hiske: dit zijn niet echt actuele moties, moeten we dit toelaten? Laten we hier morgen
goed op letten. 

De vergadering wordt gesloten. 
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