
Bestuursvergadering 16 juli, 20:30 via Zoom  Aanwezig: 

iedereen   

1. Opening: 20.33  

2. Landen: Het gaat goed met Pepijn, hij is klaar met school en net uiteten geweest. 

Arthur is klaar met zijn vakantie, hij heeft het naar zijn zin gehad maar moet wel weer 

vroeg op morgen. Yvar heeft vakantie en is blij. Logan is over, dus is blij. Femke is 

terug van vakantie, had een stressvolle terugrit vanwege het vele regenwater maar het 

gaat goed met haar. Louisa is vanmiddag teruggekomen van vakantie en is moe, maar 

heeft het wel leuk gehad, ook heeft ze extra week vakantie van werk genomen. Puria 

heeft niets bijzonders om mee te delen, is vaak naar zijn opa en oma geweest. Olga 

heeft haar scriptie helaas niet gehaald, maar positief is wel dat ze geen corona heeft en 

gewoon op vakantie kan   

3. Vaststellen agenda   

4. Mededelingen  

a. Bestuursbuddy Laura: Olga heeft met Laura gesproken, mocht er ooit iets zijn 

wat je niet bij Olga kan bespreken, dan kan dit bij Laura. Laura merkte op dat 

op de persoonlijke LinkedIns van ons bestuur de bestuursfunctie van DWARS 

landelijk stond, maar dit moet een bestuursfunctie van DWARS Gelderland 

zijn, en deze moet ook gelinkt zijn.   

b. Heidag plannen. Kan iedereen 22 augustus bevestigen?: Iedereen kan! Heidag 

is voor bonding, beleidsplan opstellen en meer gezelligs. Louisa geeft aan dat 

ze Olga hiermee kan helpen.  

c. Lijsttrekkersverkiezingen Nijmegen: Logan heeft een erg leuk filmpje 

gemaakt. Dit is ook leuk om te doen bij andere lijsttrekkersverkiezingen van 

gemeenten.  

d. Iedereen docje met data gezien?: Ja  

e. Update koffie met voorzitter Arnhem (Olga): Femke kan misschien de 

bestuursvergaderingen van Arnhem bijwonen. De voorzitter had een heel groot 

platform voor allemaal organisatie-gesprekken en nodigde ons uit. De 

voorzitter waarschuwde over plannen maken tijdens reces wegens late reactie 

van anderen.  

f. Update koffie fractievoorzitter Zutphen (Logan): Logan gaat (waarschijnlijk) 

woensdag gesprek voeren over hulp van DWARS Gelderland bij de 

verkiezingen.   

g. Update programma-avond GL Nijmegen (Louisa): Louisa heeft aangegeven 

dat wij graag met ze mee willen werken. GL Nijmegen wil burgerberaden 

organiseren voor meer participatie. Ze waren blij met de verfrissende ideeën 

van Louisa. Louisa geeft aan dat we veel bij onderwerpen van GL-partijen 

binnen gemeenten moeten zijn.  

  

5. Doorlopen actielijst  

a. Louisa & Yvar: ideeën planning/actielijst-tool: Todoist, kost 36 eu per jaar. 

Puria en Yvar gaan het opstarten ervan regelen.  

6. Commissiezaken  

a. PolCo: Pepijn is nog geen voorzitter, maar de volgende vergadering moet nog 

worden gepland. Pepijn wordt na het reces voorzitter. Nieuwe leden werven is 

iets wat nodig is, dit kan via bijvoorbeeld whatsapp als iemand in de groepen  



het al over iets leuks heeft, dat we die dan uitnodigen om in de PolCo te praten. 

Wel is het belangrijk dat deze opgezocht wordt in het ledenbestand door Yvar.  

i. Iets met woningen en item 1v van Noël Vergunst: Dat komt mogelijk 

nog ter sprake, Pepijn is enthousiast om dit op te pakken en Joost had 

er ook al het een en ander over gestuurd. Wel is dit al eerder aan bod 

gekomen.   

PolCo schrijft daar nog een stuk over in combinatie met Femke. 

Stukken die gemaakt worden door Femke kan ze in een mapje zetten, 

waardoor iedereen deze kan aanvullen mochten ze willen. 400-500 

woorden is ideaal voor een stuk. Femke gaat er mee aan de slag! (rest 

van het bestuur helpt indien ze willen)  

ii. Waalstrandje – willen we daar nog wat mee?: Brief die gestuurd is om 

te ondertekenen herschrijven, en deze weer terugsturen. Aanpassingen 

over betere oplossingen voor de rommel en overlast op het 

waalstrandje. Femke geeft aan dat het haar taak is als 

PolitiekSecretaris om zich met opiniestukken bezig te houden. Even 

afwachten totdat de JS (schrijver van de oorspronkelijke brief) reageert 

op de vragen van Olga. Als de reactie te lang duurt, dan er niets mee 

doen, gezien de relevantie.  

  

b. EduCo: Louisa zou contactpersoon worden, maar wist niet wie er in de 

commissie zaten. Mathijs is geappt door Olga zodat Louisa kennis kan maken.  

7. Regio’s   

a. Nijmegen: Olga moest in quarantaine waardoor ze niet kon vergaderen. Er is 

een huizenprobleem in Nijmegen.   

b. Arnhem: Femke heeft één vergadering gehad, en er is er binnenkort weer een 

maar daar krijgt ze nog bericht van. Olga zorgt voor bericht aan Femke van 

hen.  

c. Veluwe: Logan heeft mailadres van Veluwe als contactpersoon van DWARS. 

Logan heeft contact gehad met Zutphen, de rest van het contact komt na het 

reces. Apeldoorn had wat probleempjes met boze boeren.  

d. Wageningen & Achterhoek: Nog niet verdeeld, maar mocht er nieuws over zijn 

dan pakken wij als bestuur dat op totdat deze regio’s ingedeeld zijn.  

8. Activiteiten   

a. 23 augustus - Intromarkt Nijmegen: Olga is erover geslackt dat dit via 

landelijk gebeurd.  

i. Samenwerking GL Nijmegen – campagne/werving: Gemeenteraadslid  

GL Nijmegen wil meedoen bij de intromarkt, maar Olga moet volgens 

DWARS landelijk wel de visie houden van werving van leden en niet 

van campagne. Er moet nog wel een scheiding zijn tussen GL en 

DWARS. Een kraampje met GL samen kan vlg Olga; vlg Logan ook  

(wil wel DWARS-merch aan voor scheiding tussen DWARS en GL); 

Louisa wil dat iemand met Olga van te voren gaat zitten om te kijken 

hoe de scheiding toch nog zichtbaar kan zijn. Louisa geeft ook aan dat 

over het veld heengaan handig is voor werving. Olga neemt contact op 

met Jouke over goede promotie van de stand.  

ii. Organisatie: Zijn veel dingen om te verdelen.  

iii. Vrijwilligers?: Onderling even kijken wie dit gaat doen.  



b. 14 augustus & 19 augustus - Intromarkt Wageningen  

i. Hoe kunnen we dat doen?: Misschien met leden die in Wageningen 

wonen doen. Onderling even kijken wie dit gaat doen.  

c. Intromarkt HAN (Louisa): Louisa moet nog even uitzoeken wanneer dit 

plaatsvindt.  

d. Samen met EduCo op middelbare scholen en Mbo’s praatjes geven over 

DWARS met bedoeling tot werving. Cilia werkt op een middelbare school of 

Mbo, deze benaderen.  

e. 25 en 26 september - Geen-jongeren-weekend: Locatie van scouting Logan, 

wel locatie zoeken ter back-up, mogen mensen een locatie tegenkomen. Wel 

kunnen er maximaal 20 leden komen vanwege corona. Vera Bergkamp komt, 

Kauthar Bouchallikht is benaderd.   

f. Eerste activiteit?: Wegens Heidag en intromarkten duurt dit nog wel even. 

Yvar kwam met IAmProfiled, een organisatie die discriminatie van Aziaten 

probeert tegen te gaan en probeert mensen hierover te informeren. Gaat daar 

nog mee aan de slag.  

9. Sociale media planning –   

a. Filmpjes favo plek (Logan): Het liefst voor maandag. Dit gaat voor sommigen 

niet lukken, Olga oppert om een langzame bestuursreveal te doen. Het liefst 

horizontaal filmen.   

b. Andere input om nieuwe bestuur te introduceren?: Niet nodig. Wel worden er 

foto’s door Michelle Dalderop van ons bestuur gemaakt, het liefst op de 

Heidag.  

10. Overige zaken   

a. EHBO/BHV: Yvar heeft BHV, 1 BHV extra en 2 EHBO extra. Femke wil 

EHBO doen. Puria en Olga regelen nog omtrent de kosten.  

b. Bestuursnaam: Olga en de zeven DWARSers  

11. Vragenrondje: Pepijn: kritisch GL is opgezet, wat is dat? Logan geeft aan dat naar 

aanleiding van het rapport over de campagne van de TK, volgens Kritisch GL, GL een 

nieuwe koers in moet (onder andere dat GL niet in de coalitie moet). Dit is onder 

andere door DWARS ondertekend. Niet netjes dat het ondertekend is door DWARS 

terwijl wij daar niets over gehoord hebben. Wij moeten daar iets over zeggen intern. 

Logan had met voorzitter GL gesproken, dat aan heel veel ook al wat over wordt 

gedaan. Dus kritisch GL is beetje aandacht trekken en zowat zorgen voor een 

afsplitsing.  

  

Femke liket wel eens berichten van andere partijen op LinkedIn, maar dit mag 

gewoon. Is immers persoonlijk, tenzij het écht door de beugel gaat.  

  

Pepijn vraagt over contact met provinciefractie. Hij gaat hiervoor in contact met Joost.  

  

12. Sluiting: Pauze 21:20-21:30, vergadering gesloten om 22.30  

  

  

  

  



  

  

Actiepunten  

AP  Wat?  Door wie?  Priority  Bijzonderheden  

1.1  LinkedInfuncties 

veranderen naar 

bestuur DWARS  

Gelderland  

Iedereen  High    

1.2  Todoist opstellen  Puria en Yvar  High  Iedereen moet ook 

even kijken hoe 

Todoist werkt, Yvar 

stuurt uitleg.  

1.3  Bepalen wie, 

wanneer, naar 

welke intromarkt 

gaat  

Iedereen  High    

1.4  Regelen contact 

IamProfiled  

Yvar  Low    

1.5  Bestuursfilmpjes 

voor op de 

socials  

Iedereen  High  Liefst voor 

maandag!  

1.6  EHBO/BHV- 

cursussen 

organiseren voor 

bestuur  

Olga   High  Puria voor kosten  

1.7   Femke moet 

abonnement 

Gelderlander 

krijgen  

Femke en Puria   Low  Puria voor kosten, 

vraagt het aan Hajo  

1.8  Datumprikken  

DWARS  

Academy  

afdelingstraining  

Olga  High  Olga heeft erover 

gemaild, Olga en 

Femke aangeraden om 

mediatraining te doen. 

Ook nog 

afdelingstraining.  

1.9  Interne brief 

over 

ondertekening  

kritisch GL door  

DWARS,  

namens bestuur  

DWARS  

Pepijn  High    



Gelderland  

1.10   AcCo opnieuw 

leven inblazen  

Iedereen  Low  Punt voor 

beleidsplan  

1.11  Contact  

provinciefractie  

GL  

Pepijn  Medium  Contact met Joost  

1.12  Femke en PolCo 

dienen verbonden 

te raken  

Femke en Pepijn  High    

  

Actiepunten vorige vergadering:  

  

AP  What  Who  When/priority  Remarks  

1.1   Maken nieuwe actielijst  Louisa en Yvar  High  Zie huidige 

actielijst (1.2)  

1.2  Invullen vakanties  Iedereen   High  Voltooid  

1.3   Voorstelstukjes nieuw 

bestuur  

Olga, Arthur en 

Puria  

High  Voltooid  

1.4  Foto’s nieuw bestuur 

voor op de site  

Iedereen  High  Voltooid  

1.5  Datumprikken DWARS  
Academy  

afdelingstraining  

Olga  High  Zie huidige 

actielijst (1.9)  

1.6  Deadline beleidsplan 

achterhalen  

Yvar  High  Voltooid (1 

oktober)  

1.7  Femke en Polco dienen 

verbonden worden  
Femke en Pepijn  High  Zie huidige 

actielijst (1.12)  

1.8  AcCo opnieuw leven 

inblazen  

Iedereen  Medium  

  

Zie huidige 

actielijst (1.10)  

1.9  Activiteit augustus 

plannen  

Iedereen   Derde week van 

augustus  

1.10  Datumprikker maken en 

invullen voor volgende 

vergadering  

Yvar en iedereen  High  Voltooid, data 

andere 

vergaderingen 

zijn ook geprikt  

1.11  Maken video’s voor 

leukste plek in 

Gelderland  

Logan en iedereen  High  Zie huidige 

actielijst (1.5)  



1.12  Iedereen moet in stack 

kunnen komen  

Yvar  High  Voltooid  

1.13  

  

Aanmaken  

aankondigen-appsgroep  

voor bestuur    

Olga  

  

High  Voltooid  

       

  


