
DWARS Gelderland – Agenda bestuursvergadering 

Datum: 28-01-2020 
Locatie: De Rozet Arnhem 
Tijd: 16:00 – 19:00 
Aanwezig: Tony, Meryn, Rens,  Sander, Jimke en Faith 
Afwezig: Kunsel 
Genodigden: nvt 
 
1.  Opening – 16:00 

a. Landen  
Geland, Sander weet nog steeds niet hoe landen werkt.  
Faith heeft besloten binnen korte tijd te stoppen en in een andere vorm door te gaan. 
We hebben dit in besloten kring besproken en beide kanten feedback opgegeven. We 
bedanken Faith voor al haar inzet en hopen haar terug te zien op andere plekken 
binnen de afdeling, in ieder geval in de vorm van de EduCo.  

b. Agenda vaststellen 
Agenda is lichtelijk aangepast, de notulen volgend de nieuwe agenda.  

c. Notulen vorige vergadering (bijlage 0.1) 
Vastgesteld. 

d. Kalender  
>6 februari (T/Celine): Open Mic met GroenLinks Nijmegen/DWARS borrel Februari, 
alles geregeld. Nijmegen. Aanwezig: SMT(F) 
>7 februari (T/J) Klimaatstaking, meereizen. Deadline voor regelen is vrijdag 31, 
Jimke doet dit samen met Toon. 
Arnhem/Nijmegen/Wageningen/Zutphen/Apeldoorn-> Den Haag. 
>8 februari: theatersport (T) door Toon. Heeft inschrijflijst. Nijmegen.  Aanwezig: 
SMTR 
>12 februari (S): (12 feb) workshop openbaar spreken. Heeft inschrijflijst. Nijmegen. 
Aanwezig: FJS(R) 
>20 borrel met de AcCo (J): Locatie regelt Jimke vóór vrijdag.  Arnhem. Aanwezig: 
JSM(T) 
>22 februari (M): DWARS congres meereizen, vanuit Arnhem, Nijmegen, 
Apeldoorn, Ede/Wageningen -> Utrecht. Aanwezig: MR. 
>26 februari (J): Politieke Aswoensdag. Jimke regelt een spreker vanuit Gelderland, 
ze neemt contact op met GLN, GLA, GLW.  Deventer.  JRM(T) 
>6 maart (T): DWARS X GL Gelderland. Toegang niet Gelderse leden: die geven we 
adhv de inschrijvingen vrij, ongeveer 2 weken van te voren. Qua geld: als we het 
omzettarget halen, dan vergoeden we van alleen Gelderse DWARSers het eerste 
drankje, we kijken we eventueel kunnen onderhandelen dat we alleen een deel van 
de vaste kosten betalen adhv gehaalde target (procentueel). Toon vraagt nog een 
GroenLinks Gelderland om hun positie richting Meryn te laten verduidelijken. We 
gebruiken naamstickers. Voor leeftijd: we kopen een flinke hoeveelheid gekleurde 
stickers in twee kleuren voor beiden. Arnhem. Aanwezig: SMRTF(J).  
>12 maart (R): AZ DWARS borrel. Rens gaat dienst wisselen zodat alles kan. Locatie 
is bepaald, Rens moet nog reserveren. Voor 31 januari heeft Rens gereserveerd. 
Apeldoorn. Aanwezig: SMR(T) 
>14 maart (R/T): GroenLinks congres Den Bosch. Meereisevenement, mensen 
kunnen declareren. We maken plannen voor meereizen naar Den Bosch 
Arnhem/Nijmegen, Ede/Wageningen, Apeldoorn/Zutphen->Den Bosch in zo min 
mogelijk evenementen.  
>17 maart (J): Doetinchem GroenLinksgesprek-ding. Contact komt nog vanuit GLD. 
Doetinchem 
>20 maart (S): Iran-analyse evenement. Voor vrijdag wordt dit gefixt samen met JS. In 
theaterzaal C als dat lukt.  Met inschrijflijst, JS verwijst door naar ons. Nijmegen. 
Aanwezig: SMT 
>20 maart (F/S): Politiek gesprek Dukenburg met GLN. Faith vraagt na. Bij de 
rondvraag wordt nader besloten. Nijmegen.  
>24 maart (J): Laser gamen. Alles moet nog geregeld, Jimke regelt dit voor vrijdag de 
31e. Met inschrijflijst.  Arnhem. Aanwezig: JSMR. 



>1 april (J&T, en iemand uit Waggie): Speurtocht.  Voor de volgende BV hebben Toon 
en Jimke een algemeen plan gemaakt. Met inschrijflijst. Wageningen. Aanwezig: 
SJMRT.  
>21~24 juli (S) Vierdaagse activiteit. Sander neemt contact op de BACo (landelijk) om 
te kijken of wij een rondleiding door de stad kunnen doen en dan samen naar de 
Vierdaagse feesten. Nijmegen. 
> 15-17 mei. Zomerkamp (hele bestuur). Sander neemt voortouw met locaties vinden, 
dit wordt een bestuursbrede taak. Uitgebreide inschrijflijst.  Gelderland.  

e. Optrommelen/hypen 
Twee zaken besproken: gestructureerder met activiteiten omgaan. Sander komt met een 
formulier met een bepaalde checklist van waar/wie/wanneer en daarin zetten we per 
activiteit de deadlines voor de bepaalde delen (zoals locatie). Als jij de lead hebt voor een 
evenement leveren we dit ingevulde formulier standaard aan als stuk voor de vergadering. 
 
-Hypen en optrommelen en gebruik van de WhatsApp kanalen. We houden de huidige 
formele aankondigingen stijl en we voegen ene informelere Utrecht-stijl hype van het 
verantwoordelijke bestuurslid toe in zowel aankondigingen als off-topic. Daarin nemen we 
standaard de link en de oproep tot aanmelden bij. Toon schrijft hiervoor een voorstel, die 
kunnen mensen morgen beoordelen.  
 

f. Gebruik algemene kalender: alles wat op onze eigen agenda staat, en alles wat die we in 
de aankondigingen willen hebben. 
Geskipt wordt bij werkplan doorgenomen.  
g. Doorlopen actiepunten 

Ditmaal enkel niet doorgenomen, Sander maakt deze up-to-date voor de volgende 
keer.  

h. Stukken ter informatie 
Doorgelopen. 

i. Evaluatie afgelopen twee weken 
Doen we vanaf volgende week 
 

2. Mededelingen – 16:30 
Geen mededelingen 
3. Werkplan (bijlage 1.1 Sander) – 16:40  
Lange discussie, werkplan is aangepast. Lees de aangepaste versie goed door voor de volgende 
keer! 
5. Opvolgers – 17:20 
Ons voorstel voor nieuwe bestuurssamenstelling: voorzitter, vicevoorzitter (/AB), secretaris, 
penningmeester (+AB taken), communicatie(niet per se bestuurslid, maar meer externe 
communicatietaken, hoeft niet per integraal onderdeel van het bestuur te zijn), bestuurslid Veluwe, 
algemeen bestuurslid (focus op campagne tijdens TK21). We maken een slack channel waar we dit 
kunnen bespreken met potentiëel geïnteresseerden.  
6. AAV Plannen + eventueel eerder – 17:30 
We plannen op 19 maart een nieuwe AAV met name om een politiek secretaris te verkiezen en een 
bestuurslid communicatie (en met hen nadenken over de invullingn van communicatie in een 
eventueel volgend bestuur), we houden de algemene verantwoording het liefst zo kort mogelijk. Dit is 
met name ivm Faith haar vertrek, Kunsel haar tijdelijke verminderde belastbaarheid, en de drempels 
waar we tegenaan lopen. Sander neemt contact op met Landelijk Bestuur over de specifieke regels 
hieromtrent en komt zsm met groen licht. Toon neemt contact op met Landelijke Bestuur voor een 
ledenlijst e.d. 
7. Voorzittersoverleg (bijlage 1.2 Sander) - 17:40 
Veel punten zijn reeds toegelicht bij eerdere agendapunten. Voor beide congressen zorgt Jimke in de 
Off-Topic dat je mee wil reizen en kijken met leden die samen komen of dat lukt. En steun de motie 
van tov DWARS op het GL congres. Jimke maakt in de nabije toekomst een bericht in de off-topic 
waarin we de landelijke vacatures evenals eventuele vacatures die de GL afdelingen open hebben 
staan promoten.  
Discussie over de zomertour plaatsen we over naar de volgende BV. 
8. Strategie over GR22 
Overgeplaatst naar volgende BV. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
9. Mediaplanning – 18:05 

Medium Wanneer? Wat? Inhoud? Wie? 

Insta Maandag na 

de BV (3) 

Evenementen van die 

week 

Open Mic 

en Theater 

Toon 

Facebook + 

Insta 

Dinsdag na de 

BV () 

Heet hangijzer Woningen 

of groen? 

Toon + 

Sander 

Facebook Donderdag na 

de BV () 

Social 

post/aankondiging/promo 

Theater Toon 

Insta Tweede 

maandag na de 

BV () 

Evenementen van die 

week 

Openbaar 

spreken 

Toon 

Facebook Tweede 

woensdag na 

de BV () 

Politiek inhoudelijke post Bomenplan Sander 

Insta Tweede 

woensdag  () 

Off-topic post (quotes/eten/waar 

ga jij op vakantie/DIY groen tips etc) 
Kunsel mag 

iets doen 

Kunsel 

Facebook Tweede 

vrijdag naBV 

(14) 

Terugblikpost Activiteit 

Apeldoorn 

Rens/Sander 

Insta Eventuele 

feestdagen in 

deze 2 weken 

Feestdagen wens Nvt Nvt 

Website Vrij Iets   

Overig 28e al en 29e Open Mic en 

Theatersport 

Alle kanalen 

Open Mic 

en 

Theatersport 

Toon 

Nieuwsbrief 
Bedankje voor Bert Frings - Sander 
De evenementen van heel Februari + 6 maart expliciet benoemen - Toon 
Terugblik Apeldoorn -Sander/Rens 
Voor andere mensen staan - Toon 
Waar is AJ?! – Jimke 
Vegan recept Sander 
 
 
10.  Rondvraag – 18:20 
  Toon: Wethouder die stopt in Nijmegen. – Sander schrijft morgen bedankje voor Bert Frings -> 
FB, website, Nieuwsbrief.     
11.  Volgende keren – 18:25 
  Gepland op 8 februari pre-theatersport 
 Gepland op 25 februari 11:00-13:00 pre-bondingsactiviteit 
12.  Sluit – 18:30 



 

 
 
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) 
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) 

VIII AVG-Notulen 11-01 (2.8 Sander) 

IX AVG-Notulen 18-12 (2.9 Sander) 


