DWARS Gelderland – Notulen bestuursvergadering
Datum: 27-04-2020
Locatie: Online
Tijd: 15:00-16:50
Aanwezig: Tony, Meryn, Rens, Sander en Jimke
Afwezig: Kunsel
Genodigden: Wieb, Joost en Veronique

1.

Opening – 15:00
a. Landen
Geland
b. Agenda vaststellen
Vastgesteld
c. Notulen vorige vergadering (bijlage 0.1)
Meryn maakt deze notulen AVG
d. Kalender
1 mei. Leve de Republiek der Arbeid! (J&W). JWSVRMT Discord server. Joost heeft
twee sprekers Dag van de Arbeid komt aan bod via een quiz. Alles is geregeld en
Veronique heeft de promo binnen. Bij het mediaoverzicht gaan we plannen wanneer
precies.
5 mei. Bestuursinteresse-bijeenkomst (ST). JiSRMTVJo. Discord server.
Voorafgaand aan de borrel, Sander maakt een inhoud (korte presentatie en daarna
Q&A met de huidige bestuursleden), Toon maakt de promo.
5 mei. Bevrijdingsborrel (MRT). TSVJoRM Discord server. Rens en Tony.
14 mei. Film kijken (MR). SMJoRVWT Discord server. Per poll gaan we laten
bepalen welke film we kijken. Rens maakt deze poll in de off-topic WhatsApp groep.
Week 18 mei (STJR). Evenement over de auto in de binnenstad samen met DWARS
Utrecht. Discord server. Sander en Tony hebben al overleg gehad, Een wethouder
van Utrecht is geïnteresseerd, zodra er een datum is gaat Sander kijken met een
wethouder van Arnhem en professoren van de Radboud.
29 mei. Commissie Internationaal (S & Commissie). SJoVMTW. Discord server.
Alles is geregeld met Commissie internationaal, Sander stuurt naar Vero en Tony de
promo door.
8 juni (T). Diversiteitevenement met een expert. Discord server. Tony gaat na budget
vastgesteld te hebben met Meryn kijken naar welke versie we willen, vooral
intersectionaliteit en privilege en de gemengde training hebben we de meeste
interesse in. Tony kijkt naar wat mogelijk is we willen de privilege walk als het lukt
digitaal nabootsen.

e. Doorlopen actiepunten
Overgeslagen want er is weinig veranderd wat niet direct met evenementen die
hierboven
f. Stukken ter informatie
Doorgelopen, zie hieronder
g. Evaluatie afgelopen twee weken
Niet doorgenomen

2.
Mededelingen – 15:30
Sander gaat misschien praten bij RTV Arnhem en RTV Nijmegen over bepaalde onderwerpen, maar
het zijn landelijke thema’s. In overleg met LB, ze willen graag jongeren uit de regio, dus misschien
regio-jongeren uit het LB, anders aslnog wij. We horen nog wat het landelijke bestuur daarvan vindt.
Als Sander het mag doen dan gaan we daar goed gebruik van maken qua promo.
3.
AAV – 15:40
Iedereen stuurt nog even een berichtje aan degene die ze op oog hebben voor hun functie en

attendeert hun op het bestuursinteresse evenement.
We horen pas volgende week officiëel van het LB of wij officiëel digitale AAV mogen houden ivm de
spoedwet. Zodra dat er uit is kunnen we meteen evenement online en op fb zetten en iedereen
uitnodigen.
a. Vacatures
We hebben in de app al overlegd, maar voor de volledigheid een samenvatting: we gaan de
volgende vacatures openstellen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Politiek Secretaris, we benadrukken hier om ook als voorzitter van de PolCo te solliciteren.
Bestuurslid campagne & communicatie
Bestuurslid Veluwe
Bestuurslid Ede-Wageningen e.o.
Algemeen Bestuurslid
Volgens het huidige bestuur ideale bestuur bestaat uit 7 leden zonder algemeen bestuurslid,
maar we zetten functie bewust open zodat de AAV daarover kan besluiten en eventueel één of
meerdere bestuursleden kan toevoegen, aan de hand van hoeveel reactie er is op de andere posten.
Dit besluit laten we over aan de AAV.
Drie commissievoorzitters:
Voorzitter EduCo
Voorzitter AcCo
Voorzitter PolCo. We stellen voor de PolCo te behouden als orgaan dat met de PolSec overlegt/visie
houdt op actuele gebeurtenissen. We zetten bij deze functie een nadruk om ook als PolSec te
solliciteren.
Schrijven van de vacatures: Sander en Toon maken de algemene vacatureteksten specifieker, Meryn,
Rens, en Jimke sturen vandaag nog een samenvatting van hun taken naar Sander en Toon, zij maken
de volgende vacatures voor woensdag specifiek: voorzitter, secretaris, penningmeester, veluwe,
algemeen bestuurslid, en voorzitter PolCo. De volgende vacatures worden aangepast aan wat
hierboven is afgesproken; PolSec, C&C.
b. Verantwoordingen
Er ligt nog een verantwoording van de vorige keer, die gaat Sander nog aanpassen en uitbreiden.
Iedereen moet nog een eigen verantwoording schrijven van ongeveer een kantje. Voor de volgende
BV moet die af zijn. Kijk vooral bij de vorige readers voor inspiratie, het gaat vooral op wat je zelf hebt
gedaan en je persoonlijke proces. Voor de volgende BV wordt dit aangeleverd, dit wordt alleen door
het huidige bestuur besproken.
De voorzitter van de Acco moet ook nog een verantwoording schrijven, Toon neemt contact op met de
Acco voorzitter over zijn verantwoording.
c. Kascontrole
Penningmeester moet in april een kascontrole doen, maar dat werkt digitaal niet zo goed. Dus
dan is de vraag hoe dat werkt. Meryn neemt zsm contact op met Oscar over hoe dat moet. Het moet
zsm gebeuren. De afspraak moet voor de AAV gebeurd zijn, en de KasControle commissie moet het
verslag voor in de reader hebben staan, dit doen we voor de volgende BV. Meryn zorgt er voor dat we
dat
d. Amendementen
We houden de amendementen van de vorige keer aan.
Toon houdt voor amendementen en de moties de guide van de vorige keer aan en maakt ook een
word documente beschikbaar op de website.
4.
Politiek programma
PP krijgt het binnenkort af, er moet nog een klap op de structuur van het amenderen. 2 weken van te
voren, samen met de reader komt het concept-politiek programma er uit. 1 week tijd om daarop

amendementen in te dienen krijg je nog antwoord van de PolCo met advies, die adviezen komen in
geüpdatete reader.
Wie gaat daarop antwoorden? De PolCo zelf. Ook op de dag zelf. Het bestuur houdt zich neutraal, we
doen dit na de verkiezing van het nieuwe bestuur zodat er niemand met een dubbele pet hoeft te
zitten.
Qua planning is het voorstel: een schorsing tussen het amendementen indienen van de
amendementen en het stemmen er over, zodat de PolCo kan overleggen over advies.
5.
Positie kandidaten – 16:15
Er is wat kritiek over hoe bestuurskandidaten meevergaderen, maar we moeten waken dat dat niet de
personen zijn die beslissingen maken en daar duidelijk maken. In principe is het zo dat leden alleen
maar luisteren, en wel input mogen geven en nooit doorslaggevende input geven en geen
doorslaggevende input geven.
We benadrukken dat we dit in acht nemen en dit belangrijk is. Toon herhaalt ook dat hij alleen
beslissingen notuleert die gedragen worden door het huidige bestuur.

6.

Mediaoverzicht – 16:25

Medium

Wanneer?

Wat?

Inhoud?

Wie?

Insta

Dag van BV
27-04
Dag van BV
27-04
Woensdag
na de BV
(29)
Woensdag
(29)

Evenementen van die
week
Evenementen van die
week
Politiek inhoudelijke
post

Monarchie ev

Vero

Monarchie ev

Toon

Raad van afstand

Sander &
Vero

Off-topic post

Vegan recept

Joost &
Vero

Facebook

Vrijdag na
BV (1 mei)

Terugblikpost

Pubquiz

Toon &
Vero

Insta

Evenementen van die
week
Evenementen van die
week
Heet hangijzer

Bestuursinteresseavond
Bevrijdingsborrel
Bestuursinteresseavond
Bevrijdingsborrel
Heet Hangijzer
verbinden aan de
Utrecht activiteit
Politiek programma

Vero

Insta

Maandag na
BV (4 mei)
Maandag na
BV (4 mei)
Woensdag
na de BV (6
mei)
Donderdag
na de BV (8
mei)
10 mei

Moederdag

Vero

Website

Vrij

Iets

Overig

Nadat de
vacatures af
zijn

Promo vacatures

WhatsApp
aank.
Facebook

Insta

WhatsApp
aank.
Facebook
+Insta
Insta

(quotes/eten/waar ga jij op
vakantie/DIY groen tips etc)

Social
post/aankondiging

Toon
Sander &
Vero
Joost &
Vero

Vero &
Tony

Nieuwsbrief:
Avonturen van AJ
AAV en vacatures
Activiteitenoverzicht
Random iets van Toon
7.
Rondvraag – 16:45
Toon: congres.
8. Volgende keer.
12 mei 19:00-21:00 en iedereen neemt taart mee voor Sandor
Dit is een grote deadline voor de AAV, dus let er op dat je dat allemaal gedaan krijgt.
9.
Sluit – 16:50
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)
Stuk was verdwenen. Sander is heel druk geweest met activiteiten en de AAV, en erg druk in
persoonlijk leven.
II
Lopende zaken Vicevoorzitter - (2.2 Jimke)
Jimke heeft geen stuk geschreven omdat ze om persoonlijke redenen er niet direct bij was.
III
Lopende zaken Secretaris - (2.3 Toon)
Vraag aan het bestuur: Rens, geef jij door wie de HAH coördinator in Apeldoorn is? -Rens: heb je
binnenkort. Toon vraagt aan Rosanne wie de verantwoordelijke is in Wageningen.
IV

Lopende Zaken Penningmeester - (2.4 Meryn)

Geen vragen, geen opmerkingen.
V

Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.5 Kunsel)

Niet aanwezig.
VI
Lopende zaken Bestuurslid Veluwe - (2.6 Rens)
Niks ingestuurd. Rens heeft contact gehad met GL Apeldoorn want hij heeft veel tijd thuis en wil
digitaal aanzitten.
VII
Updatestuk Wieb (2.7 Wieb)
Niks aangeleverd, maar we komen nog terug (hierboven) op de positie in het bestuur. Voor de rest
wordt het besproken bij evenementen of concrete punten hierboven.

VIII
Updatestuk Veronique – (2.8 Veronique)
Zie hierboven.
IX
Updatestuk Joost – (2.9 Joost)
Zie hierboven.

