
Agenda 20-12-2020 
11:00 
 
Aanwezig: Hajo, Joost, Wieb, Olga, Tyra (tot 12.05), Veronique, Mathijs 
Afwezig:  
 

1. Opening 
Geopend om 11.00 

2. Landen 
3. Mededelingen 

- Update DWARS Congres, op zich niet heel veel relevante dingen benoemd voor 
Gelderland. Kleine aanpassingen aan statuten en handvest. Drama rondom 
bestuursleden. XXXXX 

- Tyra moet om 12.00 gaan 
4. Vaststellen agenda 

Punt Klimaatmars toegevoegd. 
Herijken beleidsplan kan eventueel ook in een aparte BV. 

5. Doorlopen actielijst 
6. Herijken beleidsplan 

a. Wat willen we bereiken? 
b. Hoe gaan we dat doen? 
c. Welke rollen hebben Olga, Tyra, Veronique en Joost? 

De vier mensen met een andere rol kijken naar het beleidsplan en kunnen het 
een beetje herschrijven. Dit hoeft ook niet met het hele bestuur gedaan te 
worden. Het liefste nog voor de volgende bv. Voor Vero zal qua tekst niet heel 
veel veranderen en het is ook handig om input te hebben van de vice-
voorzitter. Wieb vindt het een goed idee om een structureel beleid op te 
stellen per functie en daar overheen een visie te zetten. Nu hebben we een 
combinatie van de twee. Volgens Joost en Mathijs is een extra document met 
regeltjes en teksten wat meer onoverzichtelijk, want voor een lokale DWARS 
afdeling is het misschien te veel. We gaan hier weer naar kijken rondom de 
wissel. 

7. Commissiezaken 
Geen updates. Veronique wordt compleet genegeerd door XXXXX, dus niet handig. 

8. Corona-update 
a. Het ziet er niet goed uit 

Zeker tot midden januari kunnen we nog niets fysieks organiseren. 
9. Klimaatmars 

Wieb droeg het aan n.a.v. XXXXX in de Slack. Ze vraagt of we ons willen gaan 
bemoeien met de lokale acties. In Arnhem, Nijmegen en Wageningen zijn er marsen 
gepland en het is een goed idee om er een DWARSer er bij te hebben. Joost heeft 
zich terughoudend opgesteld in eerste instantie, maar lijkt een goed idee om 
ondanks het landelijk beleid hier een vinger in de pap te hebben. De club is vrij anti-
GL, dus aanwezigheid is goed voor het beeld van GL en DWARS. Olga en Tyra zijn in 
contact gebracht met de beweging in Nijmegen. Wieb moet even kijken of ze mee 
mag doen met de mars, ze heeft het druk, maar ze neemt contact op met de mensen 



in Wageningen. Misschien kan Wieb aansluiten bij een werkgroep in Wageningen, 
dat stookt dan ook niet met haar bestuursjaar. 
Er is een discordserver en daarin moet Olga even zelf nog contact opnemen met de 
mensen in Nijmegen. 
Voordat we dit in de groepsapp zetten moeten we in de verschillende steden even 
genoeg informatie inwinnen. Zo houden we het overzichtelijk. 

10. Activiteiten  
a. 21 december warme filmavond 

i. Mathijs 
De promo is gedaan en het is nu gewoon afwachten en door  

b. 5 januari kansengelijkheid (heet nu inclusie) 
i. Joost 

Heeft iemand gevonden die monitors begeleiden en zijn sociaal psychologen 
gevraagd. Zij doen onderzoek in Arnhem (als introductie). Er zijn panelleden gevraagd 
door andere organisatoren. Joost heeft zijn taken gedaan 

c. 24 januari democratisering energietransitie 
i. Joost 

Heeft met een aantal raadsleden gesproken en er komt een draaiboek van. Loopt op 
rolletjes. 

d. Campagneactiviteit eind januari 
i. Veronique 

Heeft mailtje teruggekregen en er komt een definitieve datum aan zodra er een 
trainer beschikbaar is. 

e. Seksisme/feminisme activiteit februari 
i. Wieb 

Ze gaat het nu met Tyra voor 1 januari uitdenken. Binnen GL is er FemNet, dus die 
kunnen we uitnodigen en ook aan de WUR zijn er goede sprekers. Draaiboek volgt. 
Donderdag 11 februari is hiervoor gepland, maar kan nog verplaatst worden, omdat. 

f. Sociale activiteiten met andere afdelingen 
In februari komt er een activiteit door en voor andere afdelingen. We moeten voor 
Leiden-Haaglanden een activiteit organiseren. Gemeenschappelijke factor zijn de 
rivieren. Dus zou een goed onderwerp zijn. We kunnen kijken naar het samentrekken 
met Youth for the Rhine. Joost legt het idee aan hen voor, als niet handig wordt 
gevonden moet er snel een nieuw onderwerp worden gekozen. Olga en Mathijs 
pakken dit op. De datum moet wel vandaag geprikt worden (wordt 23 februari). 
XXXXX Jackbox 
XXXXX wilde Jackbox organiseren voor DWARS. Vero neemt hierbij vanuit bestuur 
het initiatief om te helpen. We hebben nu voor 8 februari gepland, kan nog 
veranderen. 

11. Sociale media planning 
Vero en Mathijs zijn van mening dat het niet heel ideaal is om het met iedereen te 
bespreken. De rest gaat akkoord. 

12. Volgende vergaderingen plannen 
7 januari, 19.30 
20 januari, 19.30 

13. Vragenrondje 
14. Sluiting 



Gesloten om 12.24 


