
Agenda 03-10-2020 
 
Aanwezig: Joost (net te laat), Hajo, Vero, Mathijs 
Afwezig: Marin, Wieb is te laat….. hehehe alweer 
 

1. Opening 
15.03 geopend 

 
2. Mededelingen 

Geen mededelingen. 
 

3. PJO-overleg 
Vero heeft vrijdag overleg gehad met alle voorzitters van de PJO’s. JD manifest dakloosheid, 
krijgen wij opgestuurd om te kijken of we willen tekenen. Misschien samen wat organiseren. 
 

4. AAV 
Datum moeten we al plannen. Voor eind november moet het plaatsvinden. 
Weekenddag heeft voorkeur. Zaterdag de 28e heeft de voorkeur voor ons. Nog kijken 
of Wieb en Marin het er mee eens zijn. Van 15.00 tot 17.00 vindt het plaats. 
Digitaal heeft de voorkeur, het is de veiligste optie.  
Voorzitter en secretaris worden persoonlijk gevraagd. Niet XXXX, XXXX en XXXX 
worden door Mathijs gevraagd.  
 

5. EduCo  
Met XXXX gepraat. Hij wil met een bv meepraten zodat hij meer weet. Hij is nog 
alleen in de commissie. Hij gaat met de volgende bv meedoen. 
 

6. Onderwerp GroenLinks Carrousel  
21 november gevraagd of we weer een presentatie willen geven. Onderwerp is vrij, 
maar liever gericht op jongeren betrekken in de politiek. Joost wil wel een verhaal 
houden over hoe je jongeren kan betrekken in een gemeenteraadsfractie of een 
provinciale raad. Dat kan hij wel in z’n eentje doen. 
 

7. Activiteiten  
Er mogen geen fysieke activiteiten meer plaatsvinden vanuit landelijk. De dingen die 
fysiek op de planning stonden kunnen dus niet doorgaan. 
9 oktober – online escaperoom 
14 oktober - Locking down the house/explained (is 20 minuten)/crip camp. Wordt via 
poll in de nieuwsbrief gevraagd. 12 oktober sluit poll, kunnen we vragen en stellingen 
bedenken. Andere genoemde titels onderaan. Worden meegenomen bij herhaling 
van de activiteit. 
22 oktober – verrassingsactiviteit 
Joost probeert XXXX te vragen voor een avondactiviteit met de politieke commissie. 
Datum volgt 
 

8. Vragenrondje 
Hajo maakt datumplanner voor de volgende bv. Vero stuurt de link naar XXXX.   



9. Sluiting 
Gesloten om 15.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


