
DWARS Gelderland – Notulen bestuursvergadering 

Datum: 11-11-2019 
Locatie: De Rozet 
Tijd: 19:00  
Aanwezig: Tony, Meryn, Faith, Rens, Kunsel, Jimke en Sander  
 
1.  Opening – 19:05 uur 

a. Landen 
 Geland 

b. Agenda vaststellen 
Vastgesteld 

c. Notulen vorige vergadering (bijlage 0.1) 
Vastgesteld 

d. Kalender 
Komt bij punt 10. 

e. Doorlopen actiepunten 
Doorgelopen en persoonlijk genotuleerd. 

 
2)  Mededelingen – 19.20 uur 

Geen mededelingen 
3.) Deadlines document (bijlage 1.1, Toon) - 19:40 uur 
  Losse actiepunten: volgende BV, tenzij expliciet eerder is genotuleerd. 2 dagen vóór 
waarschuwt Jimke mensen.  
  Voor de BV: 48h voor de BV lever je je bespreek- en updatestukken aan. 4 dagen vóór de BV 
(+/- 96 uur vtv) maakt Sander de agenda. Op die dag 12:00 ’s middags is de deadline voor 
agendapunten aanleveren via Slack-kanaal #4. 
  Nieuwsbrief: 4 dagen vóór nieuwsbrief is de deadline voor het aanleveren van stukken én 
evenementbeschrijvingen: voor evenementen aan het eind van de maand geldt dus dat je daar 
nóg eerder een (basale) beschrijving van moet hebben.  
  Evenement: moment dat een tijd definitief is-> meteen online! Informele deadline voor 
evenementen is een maand van te voren; dan willen we de basale beschrijving. Deze kunnen we 
verfijnen als het evenement nadert, hoe eerder hoe beter.  
  Deadlines voor social media zoals genotuleerd in het stuk. Het communicatieteam houdt dit 
voor zichzelf bij en trekt andere relevante bestuursleden  
4)  Samenwerken met externen (bijlage 1.2, Sander) – 19:50 
  Sander komt met een tweede stuk als vervolg hierop wat hij wil gebruiken als memo voor het 
voorzittersoverleg. Het gehele bestuur geeft hier input op.  
5) Wachtwoorden veranderen (Toon) – 20:05 
  Gelukt! Heel wat actiepunten.  
6) Samenwerking GroenLinks Epe (Sander) – 20:10 
  Een lid heeft een balletje opgeworpen dat we samen zouden kunnen werken met GL Epe. 
Sander stuurt mailtje naar ze om te laten weten dat wij een hand uit steken en kunnen faciliteren en 
meedenken op een case by case basis, maar hebben geen tijd om structureel aan te zitten of ons met 
Epense politiek te bemoeien.  
7) Twitter (Toon) – 20:20 
  Sander schrijft voorstel waarin hij het hoofdzakelijk bijhoudt; we houden allemaal onze eigen 
regio in de gaten. Hoe dat praktisch werkt (met een Twitter kanaal) gaat Sander uitwerken. Eventueel 
kunnen we de twitter-bot in Slack inbouwen.  
8) AVG notulen op website ipv notulenspin (Toon) – 20:30 
  Rouleren van degene die ze AVG maakt. Meryn maakt de notulen van de vorige BV AVG, 
Sander deze set.  
 Toon zet in zijn update de regels rond AVG maken en de basisprincipes daaronder.  
 We maken de notulen openbaar op de website. Het kan dat andere PJOs of anderen daar 
naar kijken: maar we staan toch achter wat er in staat dus dat deert ons niet.  
 
 
 
 



9) Lerarenstaking resultaat (Faith) – 20:35 
  Moment viel weg, let op hoe we dit soort dingen willen aanpakken. We gaan proactiever in de 
gedeelde agenda dit soort dingen zetten en het communicatieteam komt op korte termijn bijeen om én 
hun plan in uitvoering te brengen, én  
10) Mailkalender (Toon) – 20:45 
  Toon en Kunsel regelen dat de gedeelde kalender toegankelijk is voor alle bestuursleden 
vanaf hun eigen accounts. 
  3 categoriën met kleuren: Lokale (regionale) dingen (alles van jouw 
verantwoordelijkheidsregio wat te maken heeft met politiek, groen, rood, of jong; vraag vooral leden 
die er wonen, GroenLinks afdelingen, en volg lokale krantjes voor input), grote landelijke 
evenementen die voor ons relevant zijn (lerarenstaking, stikstofdebat, DWARS landelijk, en landelijke 
feest of themadagen zoals de dag van de arbeid), en onze eigen evenementen 
  1 centrale deadline agenda; daar zet Sander de centrale deadlines in (BV en nieuwsbrief etc), 
daar zet je je eigen deadlines in voor persoonlijke dingetjes.  
  Er komt een contentplanning los als agenda tussen de ABs en Toon 
  Faith maakt een update voor het stappenplan rond evenementplanning. 
11) GroenLinks Nijmegen (Sander/Kunsel) 
  Kunsel kan niet bij de BVs opf dinsdag zijn en Faith vindt de FVs moeilijk om te redden qua 
tijdsplanning. Faith kijkt aan of ze het redt om bij de FVs aan te zitten. Wat betreft de BVs: dat 
bespreken we bij de volgende BV aangezien de besturen van Arnhem en Nijmegen dan komen 
aanzitten. 
  GL Arnhem en Nijmegen komen aanzitten bij onze volgende BV. Sander maakt de planning 
zo dat ze maar een deel hoeven aan te zitten; GL Apeldoorn en Gelderland worden ook uitgenodigd 
door Rens en Toon.  
12) Workflow 
  Meryn zet het overzicht van taken mét tijdsrekening in de Stack. Iedereen kijkt welke taken zij 
eventueel zouden willen overnemen van/overdragen aan anderen. 
  Mocht je ideeën hebben om de workflow te verbeteren: maak een stukje voor de volgende BV, 
dan kan Sander dat inventariseren tot één bestand.  
  Faith: bel eventueel als je iemand niet helemaal snapt, of als je iets ingewikkelds moet 
uitleggen aan één persoon.  
  Neem contact op als je ergens enige frustratie voelt; Sander is onze vertrouwenspersoon 
binnen het bestuur, gaat het om Sander of is Sander niet beschikbaar: Jimke. Lukt het niet intern: 
Ahmet.  
13) Planning voor na de vakantie 
  De beschikbaarheid van iedereen na de vakantie is besproken.  
 
Ter informatie stukken zullen niet inhoudelijk behandeld worden. Vragen ter verduidelijking 
kunnen gesteld worden tijdens de vergadering, of kunnen voor of na de vergadering een-op-een 
besproken worden met de relevante persoon.  
 
 
Ter informatie 
11) Lopende zaken Voorzittersoverleg – (2.1 Sander) 
   Geen vragen, geen opmerkingen. 
12) Lopende zaken Voorzitter - (2.2 Sander)  
  Geen vragen, geen opmerkingen 
13) Lopende zaken Vicevoorzitter - (2.6 Jimke) 
  Geen vragen, geen opmerkingen 
14) Lopende zaken Secretaris - (2.3 Toon) 
  Vraag aan bestuur: wat doen we met de foto’s van het afdelingsweekend? -> Die zet Toon in 
de stack en iedereen kan foto’s waar zij op staan die ze niet online willen hebben verwijderen.  
15) Lopende Zaken Penningmeester - (2.4 Meryn) 
  Meryn moest wachten  
16) Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.5 Faith) 
  Faith was ziek en loopt daarom nog wat achter. Geen vragen.  
17) Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.7 Kunsel) 
  Geen vragen, geen opmerkingen 
18) Lopende zaken Bestuurslid Veluwe (Rens) 



   We houden ons voor evenementen echt een maand te voren als deadline. Lukt dat niet? -> 
Geef dat even aan dan vangen we dat als geheel bestuur op. Rens neemt contact op met Sander voor 
de PJO debat cup. 
19) Punten nieuwsbrief, nieuwsbericht en social media – 20:50 uur  
  Bericht voor op de website: GroenLinks volgt DWARS in de ZP discussie; GL Nijmegen is om 
en heeft de andere GL fracties aangespoord om etc.   
   We gaan aan de slag met het stikstofdossier in Gelderland.  
  Nieuwsbrief: evenementen, Stikstof, AJ, Zwarte Piet, meme, iets engagerends (Meryn 
bedenkt een puzzel of prijsvraag oid) 
   
 
20) Rondvraag – 21:00 uur  
  Eventuele datum DWARS academy en willen we dit open stellen naar leden? -> Als DWARS 
Academy kan doen we dit op 19 December. Open stellen van leden vragen we eerst na bij Julia. 
  De volgende BVs zijn gepland op: 30 November, vóór het sinterdobbelspel, om 12:30 (?), 18 
december vóór de DWARS academy training, 16:00 in NIJMEGEN.  
 
21) Sluit 21:05 uur 
 
Kalender nog één keer genotuleerd, hier na gaat dit automatisch in de mailkalender mee: 
15 November – Filmavond – De promotie op FB is mislukt, op de website/aankondiging/nieuwsbrief is 
wel gelukt. Wie kan komen? -> Sander. Wat doen we, door laten gaan? We doen wat Joeri graag wil. 
19 November – Brainstorm Wintercongres – Rens levert voor woensdag promotiestukje aan Toon, en 
voor woensdag een wenslijst aan Sander van wat er nog moet gebeuren. Rens regelt een locatie 
21 November – Tibetaanse Parlementsleden –  
23 November – Rens heeft geregeld dat we samenreizen, Toon gaat hier nog achteraan 
30 November – Sinterdobbelen – Jimke, is nog niet af,  
4 December – Borrel – Alles moet nog geregeld, Faith en Kunsel, in Nijmegen 
12 December – Jeudzorg: is rond, Toon gaat nog achter vragen aan.  
13 December – Feestdiner – We maken er een Bring & Share diner van, Kunsel regelt promotie stuk 
en zoekt een buurthuis of andere gratis/goedkope locatie in Nijmegen. Verschillende organisaties 
zoals synagoges, moskeeën, kerken, daklozen organisaties benaderen om uit te nodigen.  
17 December – Vuurwerk activiteit – Toon en Faith met GroenLinks Utrecht en lokale GroenLinks 

personen. Vragen of Kathalijne Buitenweg, (of beleidsmedewerker, anders D66, CU, of PvdD 

benaderen). Eventueel met een landelijke commissie. In Wageningen eventueel met DWARS Utrecht.  

8 Januari – Nieuwjaarsborrel – Kunsel in Arnhem.  

Week 3 – iets met vluchtelingen door Faith.  

Week 3 – Apeldoornse borrel voor A&Z – Rens  

20 januari  – Activiteit input brainstorm met AcCo – Faith 

25 of 26 januari – Naar de film met DWARS – Kunsel  

Week 5 – Stikstof activiteit met DWARS Brabant (en evt open zetten voor Groningen, Fryslân, en 

Overijssel)  


