
Agenda 20-01-2021 
20:00 
 
Aanwezig: Hajo, Joost, Olga, Tyra, Wieb, Veronique  
Afwezig:  Mathijs 
 

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

a. PolCo 
b. Joost: PolCo is weer helemaal begonnen, gaan iets politieks inhoudelijks 

doen met wonen. Er zijn nu twee co-voorzitters en een officiële voorzitter 
van de PolCo.  

c. Klimaatcommissie Vero 
Niet relevant voor deze vergadering.  

d. EduCo 
Binnenkort wordt er contact opgenomen met de aanmeldingen.  

e. Nieuwe AcCo 
Punt ingestuurd door Mathijs, niet aanwezig tijdens de vergadering om het 
punt toe te lichten. 
Hajo: AcCo is al een tijdje inactief, Hajo was toen ingesteld voor de 
communicatie richting de AcCo. Besloten om AcCo te laten voor wat het is 
door weinige interesse in de AcCo.  
Actiepunt: Hajo neemt contact op met Mathijs over het punt.  
Latere toevoeging: Is al gedaan, AcCo wordt niet heropgestart.  

6. Terugblik Jackbox evenement 
Is al besproken in eerdere vergaderingen.  

7. Budget PJO debat 
Olga was aanwezig vandaag bij de vergadering over het PJO-debat. Concept voor 
de begroting was 50 euro per PJO. Dit is geaccepteerd door de aanwezigen van de 
vergadering. Het idee is dat elke PJO zelf beslist wie zij naar het debat sturen om te 
debatteren. Voorwaarde voor afgevaardigden: mag niemand van het landelijk 
bestuur zijn, en moet lid zijn van de afdeling. We moeten twee mensen van onze 
afdeling kiezen. Locatie: wordt iets geregeld op de Radboud in hybride vorm, 
voorwaardelijk op 1 maart.  
Concent stellingen: kerncentrale in Gelderland, onderwijs moet volledig 
gefinancierd worden door de overheid, verkamering en veiligheid en criminaliteit 
(wel of geen cameratoezicht in straten waar coffeeshops staan)  

8. Deelname commissie Youth for Rhine 
a. pilot project, online youth consultation, outreach/communication, 

fundraising/partnerships 
Gevraagd om mee te doen in hun commissies. We gaan een oproep doen in de 

nieuwsbrief/groepsapp om te vragen of mensen interesse hebben om mee te doen in een 

commissie.  

b. Maandelijkse call 



9. Landelijke antifawerkgroep 
We maken een oproep in de nieuwsbrief voor wie mee wil doen in de werkgroep.  

10. Drukwerk campagne 
We gaan de flyers met groeipapier bestellen (budget campagne 500 euro). 
(opkomstcampagne, mensen aansporen om naar de stembus te gaan). Geschat 
ongeveer 2.000 flyers nodig, gesplitst over groeipapier en drukwerk van landelijk. 
(meer van landelijk, die met groeipapier meer gericht verspreiden) Veronique geeft 
hoeveelheid flyers door aan landelijk. 

11. Samenwerking landelijke C&Cs 
Laten we staan voor de volgende vergadering wanneer Mathijs aanwezig is.  

12. Besluit aanbetaling zomerkamp 
Het veld waar we nu hebben gereserveerd wordt omgedoopt tot 
groepsaccommodatie, onze reservering kan verplaatst worden naar een ander veld 
op deze locatie. Hajo stelt voor het geld terug te vorderen, die geven we niet uit 
maar sparen we, later kunnen we dan heroverwegen wat we met dat geld doen 
voor het zomerkamp. Wieb is bang dat wanneer we het annuleren en het toch door 
kan gaan er geen locatie meer beschikbaar is en we het niet meer kunnen 
organiseren. We vinden de grondslag van de organisatie die het veld verhuurt 
goed. We beslissen wat we doen met het zomerkamp later in de appgroep nadat 
Mathijs en Olga hun mening hebben gegeven.  

13. Activiteiten 
a. 24 januari democratisering energietransitie Is geregeld en promoot.  

i. Joost 
b. Campagneactiviteit 27 januari Is geregeld en promoot  

i. Veronique 
c. 11 februari inclusieve organisatie Arnhem Joost is bezig met de organisatie  

i. Joost 
d. Iets hiertussen? Niks 
e. 23 februari waterevenement met LH Wordt geregeld 

i. Joost 
f. Planning maart 

3 maart – Activiteit Groningen Gaat over fusie van GroenLinks en PvdA 
3 maart week – PJO debat 
14 maart – Klimaatmars Vero wordt voor de promotie ingelicht door Joost en 
Wieb We geven 50 euro aan de klimaatmars.  
18 maart – verkiezingen nabespreken (Joost) 
23 maart – Klimaatfeminisme. XXXX XXXX XXXX proberen te bereiken, 
kijken of het lukt (Joost en Wieb) 

14. Volgende vergaderingen plannen Volgende BV is 4 februari, er wordt een 
datumprikker gemaakt door Veronique voor een latere BV.  

15. Vragenrondje 
16. Sluiting 

 
 

 


