
Agenda 21-03-2021 

10:30 
 
Aanwezig: Hajo, Joost, Olga, Tyra, Wieb, Veronique & Mathijs 
Afwezig: 
 

1. Opening 
Geopend om 11.03 

2. Landen en mededelingen 
3. Vaststellen agenda 
4. Doorlopen actielijst 
5. Commissiezaken 

a. PolCo 
Gaat goed. Ze organiseren de thema-avond 

b. EduCo 
Geen update. Gaat wel lekker 

c. AcCo 
De commissie is nu helemaal dood. Alle leden zijn gestopt. Hajo moet gaan verzinnen hoe dit 
verder op te pakken. Er is eerder besproken dat het bestuur dit jaar alle activiteiten op zich 
neemt, maar volgend jaar moet dit dus weer anders. 

6. AAV plannen (28 juni) 
Laatst mogelijke datum gepakt. Er komen later nog vacatures en de aankondiging. De 
aankondiging moet een maand ervoor eruit, de vacatures 2 weken.  

7. Training diversiteit 
Er is contact geweest met XXX. Ze wil ons graag een training hiervoor geven. Daar is een 
datumprikker voor gestuurd. We moeten een verwachting van een diversiteitstraining 
geven. Op donderdag 20 mei kan in principe iedereen, dus dan. 
Tyra: hoe je vrouwen en niet-witte mensen kan leren om op te spreken. 
Wieb: sluit zich hierbij aan. Kijken hoe we teksten opstellen. Strategie opstellen om alle 
leden zich uitgenodigd voelen om te solliciteren en de drempel te verlagen. Iets over 
onderliggende biases. 
Olga: Helpen met de teksten en praktischere zaken aan te pakken. Eigen vooroordelen 
nagaan, maar is niet per se de beste toepassing op dit moment. 
Joost: Reminder van de basics. Waarom is het belangrijk en wat houdt diversiteit precies in 
als introductie. 

8. Activiteiten 
1. Activiteiten april 

a. 22 april bestuursinteresseavond 
Joost maakt een klein draaiboekje over hoe de avond in elkaar gaat steken.  

2. Activiteiten mei 
a. NPO docu kijken 

i. 1 mei 
De docu moet nog gekozen worden. Daarvoor hoeft niet echt iets gedaan te worden. Dit 
moet nog even uitgezocht worden hoe het scherm gedeeld kan worden. 

b. Thema-avond RES 
i. 9 mei 



Vanavond komt de PolCo bij elkaar om hierover te praten. Er heeft een raadslid toegezegd, 
dus is nice! 

c. Visie-avond toekomst (Tyra en Olga) 
i. 18 mei 

Nog niet echt over nagedacht. Even een korte omschrijving moet naar Mathijs gestuurd 
worden. Het grove idee is om te kijken wie wat belangrijk vindt en dat samenvoegen naar 
een visie. 

d. Inhoudelijk activiteit Olga & XXX 
i. Laatste week (nog geen datum) 

Ze zijn nog in discussie, thema is een van de volgende: Macht & Tegenmacht / Lichtvervuiling  
 

3. Juni 
We kunnen juni open laten voor het aankomende bestuur. Kijken of er al potentiële 
bestuursleden zijn en die iets laten organiseren. 
Eventueel met lekker weer een gezamenlijke schoonmaakactie te doen om het Waalstrandje 
schoon te maken. 

a. Achterhoek in 2120 
Is afhankelijk van de lezinggever. Mathijs belt over ongeveer een week weer met deze 
mensen. 

b. Nog een keer als bestuur samenkomen 
Testen is gratis in Kleef. Parkeren we even  

9. Volgende vergaderingen plannen 
6 mei is de volgende vergadering 
24 mei, precieze tijd t.z.t. Vooralsnog om 20.00 

10. Vragenrondje 
Geen vragen 

11. Sluiting 
Gesloten om 12.05 
  



AP What Who When/priority Remarks 

1.14 Wageningen activiteit 
laten aansluiten op de 
huidige zaken daar 

Wieb Low Niet gedaan, 
weet niet of dit 
nog relevant is.  

3.03 Klimaatcommissie 
onderzoeken en 
beginnen met uitdenken 

Veronique  Low Nog niet 
gedaan. Is 
misschien te 

veel overlap met 
PolCo. Kan weg 

7.2 Uploaden oude notulen, 
agenda’s en actiepunt 
lijsten van afgelopen jaar 

Mathijs, Joost, Wieb High Deels gedaan. 
Wordt gecheckt 

7.5 Gegevens ambtenaar 
duurzaamheid gemeente 
Lochem doorsturen naar 

Mathijs 

Joost High Er zijn andere 
contacten in 
Lochem, dus kan 

weg. 

7.7 Nadenken over nieuwe 
bestuursleden 

Iedereen   

8.2 Inplannen afspraak met 
Mathijs en Vero over 
aanstaande AAV.   

Joost High Er is een datum: 
maandag 28 
juni. Punt wordt 
gewijzigd. 

8.5 Over 4 weken bepalen of 
zomerkamp door kan 
gaan 

Iedereen  Gaat niet door. 
Punt kan weg. 

8.6 Onderzoeken welke PJO’s 
actief in de achterhoek 

Mathijs low  

8.8 Datumprikker volgende 
BV 

Hajo High We zitten hier 
nu, dus is 

gedaan. 

9.1 Doorsturen namen 
potentieel 
geinteresseerden van 
bestuur naar Joost  

Iedereen High  

9.2 Opstellen lijstje en 
benaderen potentiele 

kandidaten 

Joost Medium Nog geen lijst, 
maar iedereen 

heeft wel dingen 
ingestuurd 

9.3 Berichtje Akkuraadt in off 
topic 

Veronique  Gedaan 

9.4 Belronde uitvoeren voor 
bestuursinteresse avond 
(22 april) 

Iedereen Heel high  

9.5 Documentaire kiezen 
voor docunight (1 mei) 

Wieb & Joost   

 

 


