
DWARS Gelderland – Notulen bestuursvergadering 

Datum: 21-06-2020 
Locatie: Online 
Tijd: 19:00 
Aanwezig: Stijn, Mathijs, Hajo, Veronique, Joost, Wieb, Marin 
Afwezig: 
 

1. Opening: 19.14 

 . Persoonlijke updates? 
Marin en Wieb hebben geen update gestuurd. Foei. 

a. Agenda vaststellen 
Geen op- of aanmerkingen, dus aangenomen. 

b. Notulen vorige vergadering 
Was Hajo vergeten in AVG te zetten, stuurt hij zsm. Actiepuntenlijst houdt Marin 
gewoon bij. Komt in de Stack te staan in mapje bestuur 2020-2021. Wieb vindt dat het 
in een nieuw mapje moet komen. Er komt een mapje waarin na iedere bv een nieuwe 
actiepuntenlijst gesorteerd op datum. 

c. Kalender  
 
23-06: Hong Kong activiteit 
De man spreekt niet goed Engels. Er is gemaild en gebeld (naar zijn kantoor) en nog 
een mailtje erna, waarin stond dat het absoluut niet de 25e kon. De 23e gaat niet 
lukken, wordt gekeken om het op de 26e te doen. Stijn en Mathijs zouden er de 26e 
niet zijn, mocht het dan door gaan. Het is onhandig dat het nog niet zeker is. Het 
persoonlijke telefoonnummer heeft Joost niet en het kantoor waar naar is gebeld is 
gesloten.  
Politicologie aan de Radboud heeft een soortgelijk iets georganiseerd. Afgelopen 
donderdag was er een lezing over HK door XXXXXXXXXXXXX. Van Young China 
Circle. 
Voordeel van de eerste persoon is de ervaring in HK, maar negatief is dat hij vrij 
slecht Engels spreekt. Deze persoon blijft de primaire persoon voor de lezing.  
Omdat dit thema nu vrij vaak voorbij komt in Nijmegen en omgeving is het misschien 
een goed idee om iets anders te doen. Anti-lockdown protesten of Jemen zijn nu 
relevant. Dierenactivisten in Arnhem, want er is een te lage boete gegeven waar 
boeren het niet mee eens zijn. 
Gaan er van uit dat de activiteit gewoon door gaat.  
 
02-07: Spelletjes Avond 
Stijn heeft leuke spelletjes op het oog. Morgen of dinsdag moet een stukje op de 
media over de spelletjesavond klaar zijn. Dit wordt geschreven door Mathijs. 
 

d. Doorlopen actiepunten 
Marin: had Rens geappt voor de mailadressen. Heeft wel toegang tot mailadres, 
maar Rens heeft dat ook nog. Alleen bestuur hoort mail hier te ontvangen. Er staan 
nog wat bijzondere mails tussen. Rens moet geappt worden dat zijn toegang wordt 
ontzegd. Ook appen of de Veluwefunctie nog open staat. Nog geen mail gestuurd 
naar de Veluwe fracties. Zitten alleen nieuwsbrieven in de inbox. Er waren niet echt 
contactpersonen op de mail zelf. Rens wordt geappt daarvoor. Er moeten mails 
gestuurd worden naar de gemeentelijke fracties van de regio’s waar je 
verantwoordelijk voor bent. 
Wieb: een workshop organiseren vanuit DWARS bij de AID. Daar staat DWARS 
normaal ook. Hier mist een draaiboek. Introductiemarkten worden geregeld door het 
landelijk bestuur. Wij moeten het doorsturen naar landelijk. Misschien kan Skip dit 
opnemen, want misschien meer een ding voor de EduCo. Moet wel even een 
berichtje terug dat het een goed idee is, aan de hand van het antwoord in de app met 
oud-bestuur. Mathijs stuurt naar landelijk. Wieb appt oud-bestuur. 
Veronique: Skip was deze week druk, aankomende week is er contact met hem en 
Jimke om de EduCo op te zetten. 



Mathijs: spelletjesavond stukje schrijven, moet nog gedaan worden. Zit druk achter, 
dus moet morgen (22-06) af zijn. 
Hajo: heeft de borrel voorbereid, was leuk. Jammer dat er weinig mensen waren. 
Misschien was het niet actief genoeg gepromoot. Was wel tentamenweek. 
Stijn (en Mathijs) Carrousel voorbereiden en uitgevoerd. Was leuk. Mensen waren 
over het algemeen tevreden. Wat lage opkomst, maar kan komen door een zelfde 
soort workshop in de vorige ronde en concurrentie met 2 andere workshops. Ook 
minder aanmeldingen dan verwacht bij de organisatie. 
Joost: voorbereiden HK activiteit. Is al behandeld 
Wieb: wereldvluchtelingendag. Meer mensen zouden dit soort dingen wel mogen 
checken. Was wat frustrerend. Er is een remind-me-over-een-paar-uur-knop op slack. 
Iedereen moet dus even notificaties aanzetten. De wereldvluchtelingendag was 
gisteren en is wel online gegaan. Er zijn wel gewoon checks overheen gegaan, maar 
had beter gemogen. 
 

e. Evaluatie afgelopen twee weken 
Voorstelborrel: voor een volgende keer actiever inspelen op de minder aanwezige 
personen zoals bij de voorstel borrel. Mensen betrekken is moeilijker als er weinig 
reactie vandaan komt. In toekomst meer op ze afstappen en te betrekken. Beter op 
letten in toekomst. 
Carrousel: Was leuk, lage opkomst, goed ontvangen. Prima prestatie. Deelnemers en 
organisatie waren tevreden. 

2. Activiteitencommissie 
Mathijs en Stijn hebben hier geen beeld van. Organiseert leuke activiteiten. De commissie is 
dood, dus moet opnieuw opgestart worden mochten we dat willen. Hajo gaat voor de AcCo 
nieuw leven in blazen. Hajo vraagt aan oud-bestuur. Waarschijnlijk is er niemand in die 
commissie. 
 

3. Ledenwerving politieke commissie 
Stijns hond doet eventjes vervelend en wil ook niet op de camera. Gezamenlijke ‘’ahw’’ omdat Sammie een doggo is 
<3 

Zelfde verhaal als AcCo en Campagne Commissie. Nul reactie op een meeting. Vraag om dit 
gezamenlijk te doen met Veronique. Ziet er naar uit dat we drie keer moeten plannen. Idee om 
dit in één keer te promoten. Zo is het minder spam. Ergens deze zomer bericht er uit gooien. 
Er moet niet veel meer gewacht worden. Voor ons reces zou idealiter de eerste meeting gepland 
kunnen zijn. Het liefst zo snel mogelijk online gooien. Zo kunnen mensen ook eerder de knoop 
doorhakken. Het sturen van de promo kan zo ingepland worden. 
 

4. Opiniestuk zwarte piet en mogelijke samenwerking met andere PJOs 
  
Rood Nijmegen heeft geantwoord dat ze geïnteresseerd zijn om met ons samen te werken op 
dit gebied.  
Misschien een idee om werk te maken van progressieve jongeren te binden aan de intocht. 
Die in Nijmegen is minder een probleem. Misschien de regio’s te betrekken waar een tekort is 
aan niet-zwarte pieten. Als organisatie zijn we sterker ism andere PJO’s, want dan is er een 
groter draagvlak. Er is een mailtje opgesteld, waar Rood meer informatie over vroeg. Media is 
gretig en doet vrij constructief mee. Kunnen mee profileren als bestuur. Is duidelijk, concreet 
en zichtbaar. Nu alvast in gesprek gaan en niet vlak voor de intocht de campagne te gaan 
voeren. Dit gelijk in overleg doen met de intocht organisaties. 
Hiervoor moet eerst contact opgenomen moeten worden met de andere PJO’s. Beginnen met 
alles op één lijn te krijgen en te inventariseren wie meedoet. Daarna contact met de 
intochtorganisaties. Er is hier budget voor. Het voelt als een kantelpunt in de discussie, dus dit 
zou HET jaar kunnen zijn de bijdrage te geven.  
 

5. Podcast NTR 
 
Toon heeft iemand doorverwezen naar ons die voor de NTR een podcastserie over mensen 
die in financiële problemen komen door de coronacrisis. En of wij een oproep willen delen op 
de socials om mensen hiervoor te krijgen. 



Het mag wel, maar wordt voornamelijk gedaan via Whatsapp. Niet per se als bericht op de 
socials. Instastory ook gedaan. Staat geen termijn. Geen nummer bekend maken, maar 
oproepen om geïnteresseerden naar Vero te berichten. 
 

6. Beleidsplan 
 
We moeten ons beleidsplan voor komend jaar gaan schrijven. Als iedereen die tijd heeft ook 
alvast wil kijken naar het beleidsplan van afgelopen jaar dan weten we hoe het eruit moet 
komen te zien. 
Dit wordt donderdag 25 juni gedaan. Het beleidsplan staat in de Stack (en zo meteen ook op 
Whatsapp) om door te kijken. 
Iedereen levert zijn eigen stukje in. Iedereen moet betrokken zijn bij het schrijven. Voorzitter is 
verantwoordelijk voor het proces. Iedereen schrijft onderdelen van wat hen aan gaat. Dit wordt 
dan door Stijn verzameld en tot een lopend verhaal gebracht. De vormgeving en inhoud is 
gelijkend genoeg met het voorbeeld dat we aanhouden: laatste beleidsplan DWARS Arnhem-
Nijmegen.  
Stijn kan er naar gaan kijken en de indeling maken over wie wat gaat schrijven. Voor het 
schrijven van de stukjes wordt geprobeerd donderdag aan te houden. Mathijs geeft aan dat dit 
hem niet gaat lukken, hiervoor wordt een later tijdstip aangehouden. Alsnog zo snel mogelijk 
af, maar er schijnt niet veel herschreven te worden. Er is nog niet echt een visie bedacht voor 
onder andere commissies.  
Beleidsplan is bedoeld om een terugblik te hebben naar je eigen plannen en geeft de leden 
vat op wat wij willen gaan doen dit jaar. 
 
Inleiding Stijn 
Bestuurstaken: Stijn 
Iedereen eigen functie: aanpassen, verbeteren etc. Er moet bij Marin staan dat ze 
verantwoordelijk is voor haar commissie 
Iedereen eigen commissie: Hajo AcCo, Joost PolCo, Vero EduCo 
Financiën: Hajo 
Interne communicatie: mag wel soft zijn. Vero schrijft. 
Externe communicatie: Vero schrijven, akkoord donderdag van Mathijs 
Derden: gemeentelijk via regio’s vanuit vorige notulen 

GL Gelderland: Joost 

DWARS Landelijk: Stijn 

Samenwerking met andere PJO’s: Stijn 

Politieke visie: is aangenomen door de AAV, staat als politiek programma op de site. 

 

Donderdag even online samenkomen om alles door te nemen en de stukjes door te nemen.  

 

7. Maandplanning Juli 
11 juli – 23 augustus Zomervakantie (reces is een lelijk woord) 
Donderdag 27 augustus, fysieke activiteit 
Formeel, socioloog/politicoloog over wantrouwen richting overheid (reflexive society: Beck). 
Vero heeft naar inclusieve wijken gevraagd, maar nog geen respons. Invloed van lock-downs 
op mensen. Mensen die vakantie in eigen land/duurzame vakantie hebben als specialisatie. 
Wantrouwen, anti-lockdown heeft de voorkeur. Mikken op de week tot 10 juli, mocht het later 
worden zou het kunnen in de zomervakantie. 
 

8. Mediaplanning 
13 augustus, 19.00 BV, uitwerken activiteit 27 augustus en start promo 
Zwarte piet discussie 
NTR podcast 
De planning wordt gemaakt door Vero en komt in de Slack. 
 

9. Rondvraag 
Marin: de nieuwe actiepunten bespreken. Is niet echt nodig, want die komen op Slack. 

Joost: met evenementen onder de dertig mogelijk. Dus elkaar fysiek ontmoeten is leuk. 

Voorstel om bij hem in de tuin te gaan chillen enzo. Joost maakt datumprikker met mogelijke 

data tot het weekend van 20 juli.  



 

10. Volgende keer en Notulen 
Donderdagavond 19.00 (Beleidsplan BV), AVG notulen maakt Hajo 

 

11. Sluiting 
21.30 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.  

 

 


