
DWARS Gelderland – Notulen bestuursvergadering 

Datum: 28-03-2020 
Locatie: Online 
Tijd: 13:00 – 15:00 
Aanwezig: Tony, Meryn, Rens, Jimke, Kunsel en Sander. 
Afwezig:  
Genodigden: Wieb, Joost en Veronique 
 

1.  Opening – 13:00 

a. Landen 
Ietwat laat geland, technische problematiek en vertraging, vergadering verlaat 
begonnen om 13:30. 
Geland.  

b. Agenda vaststellen 
Vastgesteld 

c. Notulen vorige vergadering (bijlage 0.1) 
Geen opmerkingen geen vragen 

d. Kalender   
Pas na punt 8 doorgenomen. 
> 8 t/m 10 mei Zomerkamp (JST). Vierhouten. SMRTJK (ZIE BIJLAGE VII). Gaat 
niet door. 
2 april. Drawful 2(M) + politieke quiz (S) spelletjesavond. Discord server. Iedereen. 
Meryn regelt dit met Tony, weinig voorbereidingstijd. Meryn schrijft ook een 
handleiding voor Drawful, Sander maakt de politieke quiz. Dit leveren ze allebei voor 
maandag aan bij Tony, die maakt een  
7 april. Politiek gesprek migratie met commissie int. (S). Discord server. Een lezing 
en discussiedeel online, we proberen dat samen te doen met Miranda (GLN) en 
Tineke (Europarlementariër) als zij kunnen. Sander regelt alles.  
17 april. VrijNietMiBo (MT). Discord server. Alles hetzelfde als bij de vorige borrel. 
25 april. Online Pub Quiz (T). Discord server. Toon gaat nog uitwerken wat we 
precies gaan doen met teams en hoe we dat op Discord kunnen doen. Hij gaat 
vragen ophalen bij DWARSers die niet uit Gelderland komen.  
1 mei. Leve de Republiek der Arbeid! (J&W). Discord server. Inhoudelijk evenement, 
gaat over repubikleinisme en arbeid, Joost gaat nog uitdenken hoe dit precies zit.  
 
Alles voor april moet voor de nieuwsbrief (1 april)  
 

e. Doorlopen actiepunten 
Niet doorgelopen ivm tijdgebrek door de digitale situatie. 

f. Stukken ter informatie 
Doorgelopen, zie hieronder.  

g. Evaluatie afgelopen twee weken 
Ivm tijdgebrek door digitale situatie overgeslagen. 
 

 

2. Mededelingen – 13:30 

  PolCo: twee leden zijn ivm de corona-omstandigheden niet meer aanwezig, ook ivm extra 

drukte en gedoe wat dat allemaal oplevert.  

  Joost is eigenlijk als enige lid over en als kandidaat-PolSec gaat dat deels overnemen. 

Morgen (29/03) gaat de PolCo overleggen over hoe dit gaat.  

3. AAV; wat willen we? – 13:35  

  Het landelijke bestuur heeft gevraagd wat wij het liefste willen rond de AAV, want de 1 juni 

deadline staat nog. De onze is in principe op 4 juni, wij willen hem sws door laten gaan als dat kan, en 

anders zoeken we naar een digitaal alternatief. Ivm DWARS landelijke kandidaten in ons bestuur die 

niet kunnen op 4 juni verplaatsen we de AAV naar 2 juni. We zetten alles dubbel op, fysiek in het 

stadhuis van Nijmegen, en hebben een digitale backup, mochten de regels toch nog worden verlengd 

door het kabinet en/of DWARS landelijk. 



  Het bestuur stemt unaniem in dat Veronique onze campagne coördinator (dat is geen 

bestuurslid) wordt. Tony en Veronique nemen direct contact met elkaar op om de overdracht zo snel 

mogelijk digitaal te doen.  

  Wieb ziet niet per se het nut van een commissie nu opzetten, daarom blijft ze kandidaat 

bestuurslid Ede-Wageningen blijft ze tot die tijd actief lid dat bij BVs aanzit en eventueel zelf dingen 

organiseert, en denkt ook graag mee over online activiteit.  

  AcCo: Joerie heeft verschillende signalen afgegeven dat hij wel en niet wil aanblijven als 

voorzitter van de AcCo. Ivm de Corona omstandigheden en dat we alles online doen, heeft het 

bestuur allerlei activiteiten overgenomen. We communiceren met Lucas (laatste lid AcCo) of hij dat 

okay vindt, en of hij daar eventueel in wil werken. Meryn communiceert met Lucas over dit idee, en 

over of hij de huidige manier van werken via de Discord toegankelijk genoeg acht.  

  Joost was kandidaat PolSec, die positie is nu natuurlijk niet open en de politiek ligt wel een 

beetje in op z’n gat. Hij is nu actief lid van de PolCo en ontfermt zich over het politiek programma wat 

voor de volgende AAV af komt. Toon gaat samen met Joost en Sander een manier opzetten om dat 

dan te kunnen amenderen, en maakt ook duidelijk dat dit continu amendeerbaar is. Joost blijft 

kandidaat, en is net als Wieb actief lid wat actief meedenkt bij bestuursvergaderingen. Hij limiteert zich 

qua uitvoering wel tot politieke onderwerpen.  

 

4.  WhatsApp-olympics – 13:45 

  Het idee om allemaal verschillende digitale, sportieve, en kennis challenges te doen via 

WhatsApp om de off-topic groep betrokken te houden wordt positief ontvangen, Rens werkt dit zo snel 

mogelijk uit, en komt dan met een idee waar we feedback over kunnen geven. Joost komt met het 

idee om dit eventueel inhoudelijk te verbinden met het politiek programma, na de vergadering van de 

PolCo. Rens en Joost hebben daar samen naar gekijken.  

5.  Stukken schrijven – 13:55 

  Landelijk kwam met het idee om deze bijzonder komkommertijd (coronatijd) aan te grijpen in 

de media. We gaan via nieuwsbrief en apgroepen inventariseren (via een formuliertje op de website) 

of er leden zijn die over lokale groene en rode onderwerpen willen schrijven, als het een onderwerp is 

wat het bestuur denkt dat gepast en haalbaar is dan koppelen we een bestuurslid of actief lid (Wieb, 

Joost, Veronique) aan degene die hier mee kwam om dit samen uit te werken en besluiten we als 

bestuur dit wel of niet te plaatsen, ook komen we met een aantal voorstel ideeën die mensen kunnen 

uitkiezen. Tony regelt dit.  

6.  Online acties – 14:05 

  Voor sociale acties hebben we besloten via een formulier in de appgroepen, online en 

nieuwsbrief te inventariseren onder de leden of zij projecten op het oog hebben die wij zouden kunnen 

ondersteunen op één of andere (digitale manier). Tony regelt dit.  

7.  AJ– 14:15 

  Toon heeft contact met landelijk gehad, die aan de hand van de landelijke berenjacht een AJ 

emoji heeft gemaakt en ons daarin heeft getagd. Als Gelders bestuur willen wij graag de controle over 

onze eigen beer houden. Daarom moeten we kijken naar of AJ aparte accounts krijgt of niet. We 

besluiten de volgende dingen: 

  We geven de DWARS Gelderland instagramaccount vrij aan degene die AJ heeft (en 

veranderen bij wisselen het wachtwoord), we spreken af dat zij stories maken, en de foto’s opslaan 

voordat ze dat doen.  

  We vragen bij het lied dat het Twitteraccount heeft gemaakt de gegevens op die ook vrij aan 

degene bij wie AJ is.  

8.  Corona-beleid – 14:25 

  Is reeds behandeld bij Ter informatie VII 

9.  Nieuwsbrief – 14:40 

De mediaplanning slaan we in verband met de corona situatie over, we hebben de volgende items 

(willekeurige volgorde) in de komende nieuwsbrief: 



1. Corona 

2. AJ 

3. Planning 

4. Formuliertje stukken schrijven 

5. Formuliertje maatschappelijke (online) acties. 

6. Politieke update 

7. Veronique update 

 

10.   Rondvraag – 14:55  

 

Meryn: Nieuwe makkers in de bestuursapp en op Slack? Huidig bestuur besluit een nieuwe 

bestuur*kandidaten-appgroep aan te maken met daarin alle drie bestuurskandidaten (Veronique, 

Wieb, Joost).  

11. Sluit – 15:00 

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)  

  GroenLinks Arnhem geïnteresseerd in ons discord plan, Meryn neemt contact op met GLA 

over hoe we dit doen.  

  GroenLinks Arnhem voor de ProgCie en de KaCie wil graag onze hulp, maar dat gaat wel via 

hun proces, wat door Corona ook op de schop is. Ze willen iig wel graag een jongeren voor beide 

commissies. Sander blijft hier scherp op. We proberen er het maximale uit te halen voor DWARS.  

  

II Lopende zaken Vicevoorzitter - (2.2 Jimke) 

 Persoonlijk toegelicht. 

III  Lopende zaken Secretaris - (2.3 Toon) 

  Geen vragen over inhoud. 

  Huis aan Huizen plannetje: Sander vindt dat het een goed idee is om dat te gaan 

inventariseren en het plannetje met DWARS Gld en de (grote) afdelingen wel alvast te gaan 

inventariseren, daar is een meerderheid voor.  

  Wieb: is het een idee dat je een soort aanmeldformulier maakt en dan de gegevens 

doorstuurt naar de HAH coördinator? 

  AVG-notulen: de laatste online notulen kloppen nog, die van daarna worden door Sander 

gemaakt.  



IV Lopende Zaken Penningmeester - (2.4 Meryn) 

 We waarderen de thee die in het stuk beschreven stond 

  Toon: heb je dat stickers nog gedaan? – Meryn gaat dat voor de volgende keer doen.  

V Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.5 Kunsel) 

 Niks aangeleverd 

VI Lopende zaken Bestuurslid Veluwe (2.6 Rens) 

  Rens heeft niks aangeleverd, was ook niks te doen behalve evenementen ivm Corona 

stoppen.  

VII Update zomerkamp 

  Meryn gaat uitzoeken hoe het zit met de voorwaarden en geld terugkijken. Als we ons geld 

niet terug kunnen krijgen, dan gaan we het volgende bestuur aanraden om dezelfde locatie alsnog te 

gebruiken zodat er geen weggegooid geld is.  

  Vraag Toon: wat is het DWARSe landelijke beleid omtrent corona? -Sander: in principe alles 

gaat neit door t/m 1 juni, maar dat is in de wetenschap dat het bericht vanuit het ministerie niet 

duidelijk was. We wachten tot de nieuwe update en wat DWARS landelijk daar mee gaat doen.  


