NOTULEN
DWARS Gelderland
28/10/2019
18:30-21:00
Deelnemers: Tony, Meryn, Jimke, Faith, Kunsel en Sander, verlaat: Rens
Bijgevoegde stukken: Notulen 20-10, Notulen AAV, Uitleg BV-structuur Tony
I. Opening
Geopend
II. Mededelingen
Onze agenda veranderd.
Faith: Week van de stad (Nijmegen), quiz over duurzaamheid enzo. -Toon: we maken een DWARS team. Sander: we
kijken bij de agenda of wie er bij kan zijn. Iemand krijgt de verantwoordelijkheid en die gaat proberen er een DWARS
idee van maken. Faith en Kunsel pakken dit op bij de Agenda
III. Vaststellen agenda
Vastgesteld
IV. Actiepuntenlijst
Jimke updatet de lijst en stuurt reminders aan alle mensen die dat niet halen.
Meryn: een tweede banner is mogelijk, maar de kosten zijn afhankelijk van het logo-Meryn vraagt nog aan Oscar
hoeveel het kost, en gaat bij Casey achter vlaggen en stickers aan.
Faith: gaat met Tony in gesprek met het nieuwe leden welkomspakket ivm Nieuwsbrief en WhatsAppgroepen.
Toon: Vraagt aan Lotte of we mails mogen sturen aan de nieuwe leden (waarin we nieuwsbrieven en
WhatsAppgroepen benoemen).
Toon: vraagt emailadressen aan voor AC, PC, en OG met het format politiek.gelderland@dwars.org, is gedaan
Meryn: rekening en Oscar laten nog op zich wachten
Sander: we weten nog niet echt wat we precies gaan doen met stikstof en de provincie
18:45-19:15 Check-up
Voorzitter
PJO-overleg – Escpagevangenis / Daklozenopvang / Zomerfeestactiviteit
Fractievergadering GroenLinks Arnhem
Situatie stikstof in provincie
Voorzitteroverleg: leerpunten volgen hieronder nog. En de opzet van het voorzittersoverleg.
Secretaris
Bezig geweest met interne structuur
Grote communicatieslag op 1 Nov
Communicatieplannen voor nu overslaan en worden besproken op 30-10.
Penningmeester
Bezig met Oscar over de declaraties voor hij toegang krijgt.
Spelletjesavond: helemaal rond voor Wageningen, alleen de specefics moeten nog besproken worden bij de Agenda
Bestuurslid Veluwe
PJO debat overleg gaat goed, ROOD doet mee, datum wordt de 29 e November.
Rens neemt contact op met Sander om voor te bereiden voor introductie van DWARS bij de ALV van GL Apeldoorn.
Rens heeft de promotie voor het niet-bierend borrelen af, alleen de datum moet nog worden vastgelegd, wordt nog
gedeeld.
Er moet nog contact gelegd worden over de activiteit in Zutphen, dat wordt over de kerstvakantie heengetild ivm volle
planning.
Algemeen Bestuursleden
Jimke: Filmavond nog steeds op zoek naar filmavond locaties. -Toon: hebben we een eigen beamer? -Meryn: gaan we
het over hebben bij de dingen die we geleerd hebben van het afdelingsweekend.
Kunsel: Vrijdag bij de vergadering van de AC. Mogen ze een aankondiging -Faith: alle functies open zetten? -Toon: in
de aankondigingsapp lijkt me het beter om dat keer per keer te doen. Faith: en dan op de socials algemeen een
wervingspost maken? -Sander: neem dit mee op 30-10.
Er wordt een opzetje aangeleverd voor de activiteit. Mag dat ook in de nieuwsbrief nemen we mee naar punt
nieuwsbrief.
Faith: meenemen van de prioritering die we hebben gemaakt in de trein naar Groningen, komt in het volgende punt.

19:15-20:00 Intern functioneren
1. Wie gaat wat doen (inclusief opdelen van PJO’s, BV en FV in regio’s (Faith))?
Regioverdeling van 20-10 bekrachtigd. Dit betekent: in de gaten houden van de lokale politiek, wat er speelt, en in
de gaten houden dat we er rekening mee houden politiek en qua evenementen organisatie. -Meryn: Hoe hou je in de
gaten? -Toon: lokale GroenLinksers, DWARSers, lokale nieuwsblaadjes, en vooral: de lokale nieuwsbrieven en social
media van politieke partijen.
Rivierenland-Faith
Wageningen/Gelderse Vallei-Meryn?
Arnhem- Sander
Nijmegen- Kunsel
Stedendriehoek+Noord-Veluwe: Rens
Achterhoek: Jimke
Provincie Gelderland-Toon
Verdeling fracties en BVs, allemaal onder voorbehoud (als het niet lukt, no shame!):
PS FVs/Provincie BVs- Tony, Sander en Toon doen overdracht
Arnhem – Sander
Nijmegen – FVs: Faith, BVs: Kunsel
Wageningen – BVs+FVs: Meryn
Apeldoorn BV en FV: Rens
Zutphen BV en FV: Rens eens per maand.
Doetinchem FV en BV: Jimke
We nemen ook als heel DWARS een keer contact op met GroenLinks afdelingen dmv een evenement of een keertje
gezellig borrelen.
Voor de volgende BV maakt Sander een bespreekstuk over hoe we omgaan met BVs en FVs.
Leden direct betrekken -Faith: een handleiding voor nieuwe leden. -Toon: goed idee, stel een document op, denk aan
de trechterstructuur (leden doorspelen naar één coördinator, die ze daarna weer doorspeelt naar het juiste (bestuurs)lid
die er mee aan de slag gaat). Faith vindt het wel leuk om de trechter te zijn, Faith is chef nieuwe leden en coördineert met
anderen. Maar let op dat het niet te veel wordt. Meryn houdt dit bij in Excel. Faith schrijft een scoutingsplan geïntegreerd
met direct leden betrekken voor de volgende BV een stuk en op die BV verdelen we de taken die specifiek uit dat
document rollen.
AC: Jimke, Faith als backup. Jimke koppelt dit terug.
Communicatie: komt uit het communicatieplan van 30-10.
PJOs, over de grens, en andere DWARS afdelingen. PJOs: Sander voor Gelderse, (Arnhem)-Nijmegen, andere PJOs in
de regios (of commissies) voor het regio-bestuurslid ; over de grens: Jimke; andere DWARS afdelingen: Kunsel, Sander en
Kunsel schrijven een plan voor het voorzitteroverleg.
Politie spelen: Jimke en Toon houden bestuursleden geüpdatet/op de hoogte/reminders, Sander grijpt in als het
misgaat.
Contact met landelijk: Sander, Jimke als backup, en per functie contact wat logisch is (secretaris, penningmeester,
projecten).
Voorzittersoverleg: Sander, Jimke als backup.
PC: Sander, Meryn, Jimke, met input van de regiobestuursleden.
Activiteiten per regio: de regio verantwoordelijke. Faith stuurt voor Wageningen PJO gegevens naar Meryn.
Jaarplanner: alle activiteiten van jouw regio die enigszins groen, rood, jong, of vrijzinnig zijn zet je er in, en natuurlijk
DWARS evenementen. Ook landelijk. (pro-tip: haal het uit de BV en FV kalenders die je krijgt opgestuurd). Sander maakt
een opzetje. We zetten dit in de kalender van gelderland@dwars.org.
OG: Sander vraagt bij het PJO overleg wie de verantwoordelijken zijn. Kunsel, Jimke, en Rens trekken OG, Sander hoort
dit van de PJOs, Rens gaat achter z’n eigen regio’s aan. We zouden ook proactiever zijn. Kunsel en Jimke maken een
opzet voor dit proactievere plan.
Notulen AVG maken: AAVs hoeft niet, BV moeten AVG worden gemaakt. Kunsel neemt dat op zich. -Meryn: check de
notulen die Bram AVG heeft gemaakt. -Toon vraagt aan Bram precies waar die heen moeten.
Nieuwsbrief: wordt bepaald bij communicatie.
BV/AAV organisatie: Sander/Toon/presidium. Voor locaties en presidia AAV: Meryn en de vice-voorzitter (Jimke).
2. Wat zijn de vervolgacties per taak?
Zie hierboven en de actiepunten.
3. Plannen eventuele overdrachten
Mensen nemen contact op met de voorganger van hun taken mocht die er zijn.
4. Communicatie via de Slack
6-activiteitenchecklist: Jimke is verantwoordelijk voor de activiteiten checklist, activiteit, datum + @verantwoordelijke. In
het draadje: de voortgang
Er komt een channel voor brainfarts, de channels voor gl-bvs en fvs worden opgeheven en dit doen we in de
regiokanalen.
Er komt een actiepunten channel waar Jimke (getagd) mensen in zet, als iemand het af heeft: laat het weten, dan
verwijdert Jimke ‘m weer.
5. Privacy & AVG-wachtwoorden
Tony schrijft nog Slack bericht.
Iedereen verandert de wachtwoorden.

6. Leerpunten uit de notulen van de AAV
Verplaatsd naar de volgende BV.
7. BV-structuur
We gaan akkoord met het voorstel van Toon. !!!!IEDEREEN LEEST ALLES!!!! Lees het voorstel nog een keer door en
stel vragen als je die hebt.
Alles staat in de Stack, Sander stuurt geen stukken meer door. Je noemt het: Voorletters – Hamer/discussiestuk, kort
onderwerp.
Deadlines: Twee dagen voor de BV om 12:00 (pm) is de deadline voor je stukken.
Als je iets in 4-agendapunten BV zet, dan zorgt Sander (tenzij iemand er voor verantwoordelijk voor is/die er verstand
van heeft) er voor dat iemand daar dan een discussiestuk over schrijft.
Toon maakt een fictionele update als voorbeeld.
8. Overgang naar DWARS Gelderland
Mediaplan: komt 30-10.
9. Bondingsactiviteit en bestuurscollage
Bondingsactiviteit: Jimke coördineert een activiteit.
10. Namen commissies
AcCo
PolCo
EduCo
20:00-20:10 Pauze
20:10-21:00 Inhoudelijke punten
1. Notulen AAV
Sander neemt nog contact op met Jarno over hoe kort het is.
Tony stuurt dit naar de leden op 1 Nov, tenzij er dan nog geen toegang is tot de leden van Wageningen.
2. EHBO-cursus
Meryn gaat nog kijken of dit past of niet en geeft op de volgende BV een update.
3. Promotie via Facebookgroep op FB
Komt in het social mediaplan.
4. Actie huisvesting
Sander neemt contact op met DWARS Utrecht
5. Leerpunten vanuit afdelingenweekend
In de update voor de volgende BV neem je dit mee.
6. Data voor training vanuit DWARS Academy
Sander doet in de Slack een voorstel van een aantal data en we zetten die meteen als concept vast omdat de
Academy soms langzaam reageert.
7. Situatie omtrent GroenLinks Lingewaard
Niet genotuleerd ivm gevoeligheid.
8. Nieuwsbrief uitgebreid
Alle aanlevering heeft als deadline 31-10 om 12:00
Fusie
Social media
WhatsApp
Welkom Wageningen en Arnhem-Nijmegen
Activiteiten komende maand
Commissies als dat lukt
AAV terugblik (evt je hebt notulen)
Arnhem: Sander schrijft een apart stukje.
AJ en Wouter, Sander gaat daar achteraan.
Nieuw bestuur introductie en bedankje Bram en
9. Volgende BV
11 November BV
Deadline de zaterdag 09 Nov om 12:00pm

16:30-17:00 Planning komende tijd
Kunsel zet onze eigen activiteiten in de agenda.
Gepland
30-10: Karaoke in Nijmegen | Jimke
04-11: Spelletjesavond in Wageningen | Meryn
13-11: Activiteit Nijmegen

15-11: Filmavond in Arnhem | Jimke
19-11: Bierend brainstormen en borrel in Nijmegen | Rens
21-11: Jeugdzorg met Maud Dolsma in Arnhem | Sander
22-11: Precongres meereisevenement. | Rens
23-11/24-10: Wintercongres inc. Meereisevenement | Rens en landelijk
29-11: Debatcup PJOs in Apeldoorn | Rens
30-11: Sinterklaasspel in Arnhem | Jimke
04-12: Borrel
10-12: Presentatie MBO ProDemos |
13-12: Feestdiner
17-12: Vuurwerk in Ergens I Rens ?
Ongepland
I. In gesprek met Ed Nijpels (Met JS en JD)
II. Activiteit Zupthen, contact Daphne
III. DWARS op weg
IV: PJO-debatcup
V: In gesprek met Kim van de Sparretak
VI: brainstormen met leden (meeschrijven aan beleidsplan/input sessie)?
Rondvraag
Geen rondvraag

