
Agenda 24-05-2021 
20:00 
 
Aanwezig: Hajo, Joost, Olga, Tyra, Wieb, Veronique & Mathijs 
Afwezig: 
 

1. Opening 
Geopend om 20.05 

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

In Arnhem zijn ze nu bezig met het racismeprobleem en daar gaan we ook iets op schrijven 
met de andere PJO’s op woensdag. Dit wordt waarschijnlijk de opiniestuk. De toon is wat 
karig en weinig urgent.  

6. Commissiezaken 
Bestuur neemt nu de commissiezaken van de AcCo over en heeft deze commissie niets 
gedaan sinds de fusie. Of we de commissie opheffen tijdens de aankomende AAV en de 
vacature opheffen. Dit moet dan in de reader komen, maar de vacature moet blijven staan. 
In de vacature komt te staan dat deze commissie ter discussie staat. 

a. PolCo 
Nog een thema-avond wordt georganiseerd. Over een gesprek met tegenstanders van 
windmolens. 

b. EduCo 
Er zijn plannen over een samenwerking met andere PJO’s voor een schoolbezoek. Hierover 
komt bij de commissie nog meer info. 

7. AAV plannen (28 juni) 
a. Overdracht organiseren 

4 juli, om 14.00 uur. Deze is gezamenlijk, naast de individuele overdracht. Het is niet handig 
om het verder uit te stellen, want de zomervakantie. Mathijs zet dit moment onder de 
vacatures. 

b. Spullen DWARS 
Alle spullen liggen bij Joost en bij XXX. Het is niet heel handig om het helemaal via ons te 
regelen. Olga gaat het ophalen, want zij gaat voor het nieuwe bestuur en woont in 
Nijmegen, dus dat is wel handig. 

c. Reader AAV 
Er moeten moties, amendementen en verantwoordingen worden aangeleverd voor de 
reader. Deze komt vrijdag 28e online, dus woensdag en uiterlijk vrijdag moet alles binnen 
zijn. Er is hetzelfde bedrijf, maar andere stemmethode toegepast bij de AAV.  
De notulist en voorzitter zijn nog niet bekend. Er is al geappt, maar nog geen concreet 
persoon gevonden. 

8. Training diversiteit 
Niet verstandig om het dit bestuursjaar te doen. Voorstel om het bij het volgende bestuur 
neer te leggen. Dit moet actief benadrukt worden tijdens de overdracht. Even kijken of het 
ook bij iemand anders kan, want we zijn niet netjes behandeld. 
 
 



9. Activiteiten 
1. Activiteiten mei 

a. Macht & Tegenmacht Olga & XXX 
i. 26 mei 

De activiteit is helemaal af. Alleen XXX moet nog de link hebben en het woonadres worden 
opgevraagd voor het presentje. De artikelen worden gewoon meegestuurd met het bericht 
in de aankondigingenapp. 

2. Juni 
a. 17 juni thema-avond in gesprek met tegenstanders van windmolens 

XXX XXX heeft aangegeven dat het goed is om te gaan spreken met de tegenstanders van 
windmolens. Het idee is om gewoon een thema-avond te organiseren over dit onderwerp.  

b. Spontane bestuursinteresse? 
Dit is een back-up, maar niet per se nodig blijkt nu. Er zijn genoeg aanmeldingen of 
bekenden op alle bestuursfuncties.  

c. Wandelen met een politicus, of juist zonder? 
Is al afgestemd met de fractievoorzitter van Arnhem. Dit zou moeten kunnen na 8 juni. Als 
het wettelijk mag dan kunnen we het ook gewoon door laten gaan. Blijven kijken ahv 
versoepelingen. Op 20 juni gaan we wandelen in Arnhem (Joost) en Nijmegen (Mathijs). 
Zonder politicus. Er is een klein budgetje van 500 euro (lol).  
In kleine groepjes verdeeld over de plaatsen in Gelderland gaan lopen. 

d. Iets nieuws 
Tyra is benaderd om Grüne en GL meer te laten samenwerken. Gevraagd of er mensen zijn 
die over deze samenwerking willen nadenken. Dit kunnen we meegeven aan het nieuwe 
bestuur. Tyra vindt het wel interessant, maar woont niet meer in Gelderland. Wordt gemaild 
dat er iets gepland kan worden in de loop van het volgende bestuursjaar en dat zij het 
waarschijnlijk wel oppakken. 

a. Achterhoek in 2120 
Die docent is nog steeds niet weer aan het werk en de activiteit kan nog niet door gaan. 
Meegeven aan het nieuwe bestuur. 

b. Nog een keer als bestuur samenkomen 
Wordt kijken in de zomervakantie. Er komt hiervoor een datumprikker. 

10. Volgende vergaderingen plannen 
a. 8 juni 
b. 22 juni 
c. 4 juli (SIP) 

11. Vragenrondje 
Mathijs: of we als bestuursleden nog een keer samen gaan zitten met een bv. Samenkomen 
in twee of drietallen. 
Wieb: komen de sollicitaties als posts op Instagram? En komt er nog iets over tegenmacht op 
de socials. 

12. Sluiting 
 
 


