
DWARS Gelderland – Agenda bestuursvergadering 

Datum: 05-02-2020 
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen 
Tijd: 15:30 – 17:30 
Aanwezig: Tony, Meryn, Rens, Sander, en Jimke 
Afwezig: Kunsel 
Genodigden: nvt 
 
1.  Opening – 15:30 

a. Landen 
Geskipt ivm tijdsgebrek, verlate opening ivm uitloop Theatraal Tekeergaan met Toon. 

b. Agenda vaststellen 
Agenda vastgesteld 

c. Notulen vorige vergadering (bijlage 0.1) 
Vastgesteld, geen wijzigingen 

d. Kalender  
>12 februari (S): (12 feb) workshop openbaar spreken Nijmegen. Alles is geregeld, 
Sander neemt nog wat hype op zich.  
>20 borrel met de AcCo (J&F): Alles is geregeld Arnhem. Jimke neemt nog wat hype 
op zich. 
>26 februari (J): Politieke Aswoensdag. Deventer. We moeten nog wat sprekers 
regelen: uit Wageningen moeten we nog bevestiging krijgen, we willen nog een 
tweede spreker: we nodigen de fracties van Arnhem en Nijmegen uit. Jimke vraagt 
aan Jarno of we breder de grote Gelderse fracties mogen uitnodigen als gasten.   
>6 maart (T): DWARS xGL2D. Arnhem.  
Toon schrijft een bericht in de bestuursapp of iemand anders iets in de off-topic kan 
zetten met een voorbeeldtekst van wat dan er bij. Jimke zet bij de volgende keer in de 
aankondigingen die foto van Toon er bij.  
>8 maart (T): Meereisevenement women’s march. Heel Gelderland.  
>12 maart (R): AZ DWARS borrel. Apeldoorn. Rens heeft nog geen bevestiging, als 
het binnenkort niet lukt dan belt hij ze nog. Rens zoekt dan nog een ander café. As 
maandagavond (10-02) regelt Rens dit.  
>17 maart (J): Doetinchem GroenLinksgesprek-ding. Toon vraagt aan Anick het 
nummer van de jongen uit Doetinchem en stuurt dat door naar Jimke, dan kunnen 
we direct contact opnemen.  
>20 maart (S): Iran-analyse evenement. Nijmegen. We hebben nog geen locatie, dat 
moet nog geregeld worden, is op de uni best ingewikkeld. Sander moet nog met Gijs 
(JS) overleggen of we dit open willen stellen voor anderen.  
>26 maart (J): Laser gamen. Arnhem. JMTR 
>1 april (J&T, en iemand uit Waggie): Speurtocht. Wageningen.  Voor as zaterdag 
hebben Jimke en Tony een idee vastgesteld en contact opgenomen met een Waggie 
> 8 t/m 10 mei Zomerkamp. Uilenveld. Sander raar telefoongesprek: heel duidelijk 
dat het stil moet zijn na 11’en, maar de locatie is bevestigd. Meryn en Sander 
overleggen over geld en eigen bijdrage. Tony, Sander, en Jimke nemen de 
organisatie op zich, vóór de volgende BV hebben ze een skeletplan.  
> Vierdaagse activiteit. Nijmegen. De BACo gaat er over nadenken, ze zijn 
geïnteresseerd. 

e. Doorlopen actiepunten 
Nieuw gedeeld actiepunt: Mensen komen vóór de volgende BV met ideeën voor 
activiteiten voor April.  

f. Stukken ter informatie 
Doorgelopen 

g. Evaluatie afgelopen twee weken 
Ivm tijdsverband geskipt 
 

2. Mededelingen – 15:45 
Faith is officiëel gestopt. We nemen een afscheidsmoment voor de bestuursbonding voor een kort 
momentje. 
Kunsel sluit vanaf Februari weer aan. 



Joeri heeft aangegeven te willen stoppen, dit wordt besproken bij punt 7. 
 
3. Uitnodiging NK Debatteren (bijlage 1.1, Sander) – 15:50 
  Sander verwijst ze door naar landelijk voor een eventueel team.  
  Sander beantwoord ze met de vraag naar opties die voor hun uitkomen, bij de volgende BV 
bespreken we of we die in de planning in april kunnen inplannen en waar we dit willen organiseren.  
4. Uitnodiging JOVD (bijlage 1.2, Sander) – 15:55 
  Toon gaat verheldering vragen bij de JOVD over wat precies de bedoeling is, als het een 
evenement is voor anderen en wij er namens DWARS aanwezig zijn dan gaat Toon en vraagt andere 
leden, als het ook voor leden is komt Toon voor de volgende keer met een update over wat  
5. Uitnodiging JS bijlage 1.3, Sander) – 16:00 
  Wij zijn zeker geïnteresseerd, doen graag mee, en stellen ons constructief op. Sander checkt 
of AKKU en of pink mee mogen doen eventueel.  
6. Welkomstbrief - 16:05 
  Besproken bij de updatestukken, uiteindelijke inhoud: 
   Nieuwsbrief aanmelding 
  WhatsApp aanmelding 
  Het bestuurslid Veluwe/AZ activiteiten, Wageningen 
  De drie co’s uitleggen 
  Onze maandelijkse borrel in Arnhem of Nijmegen benoemen 
  Onze agenda, waar je die kunt vinden 
  Onze contactgegevens achterlaten 
  Wat we doen politiek naast de regio. Sander schrijft, Toon verDWARSt.   
7. AAV (ook voor zomer) - 16:15 
   Extra-AAV: 19 maart roepen we een extra AAV. Sander maakt vacatures (4: Voorzitter AcCo 
(max een jaar), Voorzitter EduCo (max een jaar), Communicatie coördinator (max een jaar een 4 
maanden), politiek secretaris (max een jaar en 4 maanden). Sander maakt een algemene 
verantwoording. Toon neemt voor de rest alle organisatie voor de rest over. We doen het in het 
gemeentehuis, dat regelt Sander.  
  De datum voor de AAV van de zomer waar we volledige bestuurswissel doen (-eventueel de 
nieuw verkozen bestuursleden van de extra AAV) is: 4 juni, onder voorbehoud.  
8. Strategie GR22 – 16:40 
Verplaatsd naar de volgende BV 
 
 
9. Mediaplanning – 16:50 

Medium Wanneer? Wat? Inhoud? Wie? 

Insta Maandag na 

de BV (10-02) 

Evenementen van die 

week 

Public 

speaking 

Toon 

Facebook + 

Insta 

Dinsdag na de 

BV (11-02) 

Heet hangijzer Bouwen in 

groene 

gebieden 

Sander/Toon 

Facebook Zo snel 

mogelijk 

Social 

post/aankondiging/promo 

AAV!!!! Sander/Toon 

Insta Tweede 

maandag na de 

BV (17-02) 

Evenementen van die 

week 

Brainstorm 

Acco, 

congres 

meereizen 

Toon 

Facebook Tweede 

woensdag na 

de BV (19-02) 

Politiek inhoudelijke post Marieke 

Cherelle 

Sander 

Insta Tweede 

woensdag  

(20-02) 

Off-topic post (quotes/eten/waar 

ga jij op vakantie/DIY groen tips etc) 
AJ Jimke 



Facebook Tweede 

vrijdag naBV 

(21-02) 

Terugblikpost Theatersport Meryn 

Insta Eventuele 

feestdagen in 

deze 2 weken 

Feestdagen wens   

Website Vrij Iets   

Overig     

 
 
9.  Rondvraag – 17:10 
   Geen.  
10.  Volgende keren – 17:20 
  Sander maakt een  
11.  Sluit – 17:30 
 Vergadering gesloten 
 

 
 
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 
I Lopende zaken Voorzitter - (2.1 Sander)  
II Lopende zaken Vicevoorzitter - (2.2 Jimke) 
III  Lopende zaken Secretaris - (2.3 Toon) 
  Sander bericht Landelijk bestuur of er een landelijke C&C trainingen 
  Meryn neemt de merchandise over 
 Jimke gaat met de iCalender van GroenLinks Gelderland aan de slag. 
  Jimke kijkt naar alternatieve locaties (vraag ook bij GroenLinks!) in Arnhem (zoals 
  milieucentra, andere groene plekken etc.)  
IV Lopende Zaken Penningmeester - (2.4 Meryn) 
V Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.5 Faith) 
VI Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.6 Kunsel) 
VII Lopende zaken Bestuurslid Veluwe (2.7 Rens) 


