
Agenda bestuursvergadering 14 september 2021 

19:30 – 21:00 via Zoom  

Aanwezig: Iedereen 

Afwezig: Niemand  

1. Opening: 19.35 

2. Landen 

3. Mededelingen: de nies van Femke. Pepijn heeft daarnaast een nieuwe telefoon, 

waardoor al zijn gegevens voor DWARS kwijt zijn. Olga update de gegevens en stuurt 

ze door naar Pepijn. Daarnaast geeft Arthur wat inloggegevens door aan Pepijn. 

4. Doorlopen actielijst ToDoIst: Gelieve punten toe te voegen in sectie beleidsplan als je 

deze hebt. Gelderlander abonnement moet geregeld worden! Logan en Femke gaan 

daar na de vergadering meteen mee aan de slag.  

Instapost voor AJ is Logan mee bezig. Instagrampost over afdelingsdag van Lisa moet 

Logan op insta gaan zetten. 

Logan en Femke hebben nog geen mail gekregen over de EHBO-cursussen, Olga gaat 

er achter aan dat dit wél gebeurd.  

DWARS Acadamy voor bestuursleden wordt naar alle waarschijnlijkheid op 7 oktober 

gepland, Olga belt daar morgen voor.  

Pepijn moet zijn mail even checken over penningmeester-zaken. 

5. Landelijk bestuur rant + plan van aanpak: Frank is teruggetreden, blijkend uit de 

landelijke nieuwsbrief. In de nieuwsbrief is geen duidelijke reden gebleken waarom, 

vooral vanwege de berichten van Frank in het ‘meemkollektief’. Logan heeft Frank 

benaderd ter hulp. Frank heeft aangegeven dat het niet goed met hem gaat. 

Persoonlijke situatie van Frank wordt verder niet benoemd in de vergadering. Wegens 

transparantie van de notulen hebben we het hier niet verder over, aangezien dit soort 

dingen genoteerd moeten worden en het vertrouwelijke informatie is. Nu verder over 

de kritiek op landelijk. 

Er lijkt koppigheid te zitten in het bestuur van DWARS landelijk. Er leeft een verrotte 

bestuurscultuur, waar weinig transparantie is, met daarnaast tegensprekende geluiden 

die vanuit het (ex-)bestuur komen. Of Frank geroyeerd is of niet, is onduidelijk voor 

ons als bestuur, dat is absoluut niet de bedoeling. Het lijkt er op dat het landelijke 

bestuur niet voldoende voorbereid is voor ongewenste (media-) aandacht. De 

mogelijkheid om er mee om te gaan, is ver te zoeken bij het landelijk bestuur. Deze 

lijkt te falen in haar functie. We hopen op een goede uitleg, maar gezien vorige 

situaties is dit mogelijk niet handig. In vorige gesprekken met ons als bestuur 

Gelderland is immers gevraagd dat we niet meer moeten mailen met kritiek. Als 

reactie op de nieuwsbrief moeten we wel mailen, wat ronduit tegenstrijdig is aan 

elkaar.  

We zijn sinds het begin van onze bestuursperiode aangelopen tegen het handelen van 

het landelijk bestuur. We dienen een gesprek aan te gaan over de bestuurscultuur 

binnen DWARS. Van te voren is inventariseren bij andere afdelingsbesturen handig, 

om te kijken wat zij hiervan vinden. Niet alleen over deze kwestie, maar over de 

gehele verhouding landelijk-afdelingen. Olga laat ook weten wat er uit de 

voorzittersvergadering komt. Arthur gaat een mailconcept opstellen over de situatie, 

deze zal de rest van ons bestuur doorlezen en indien er goedkeuring is, ondertekenen. 

We kunnen echter nog niet al te veel vooroordelen vestigen over het huidige probleem 



met de mogelijke royering van de secretaris. Wél kunnen we vragen naar hun, 

uitgebreidere dan door hen verteld is, kant van het verhaal. 

6. Heumensoord ideeën: betreffende het kamp in Heumensoord met Afghaanse 

vluchtelingen. Er is een platform om hen te helpen, waar niet heel veel aanvulling 

meer bij nodig is. We moeten dan goed kijken wat we willen en kunnen bijdragen. 

Samenwerking met Bindkracht10 ligt voor de hand. Louisa gaat er naar vragen. Vaak 

is het zo dat mensen die vluchten op het eerste ogenblik de meeste hulp krijgen, maar 

over een paar maanden stukken minder hulp. Misschien is het handig om tijdens de 

wintermaanden te helpen met ondersteuning bij dagbesteding. Een activiteit 

organiseren lijkt het beste. Louisa en Pepijn gaan hier mee aan de slag. 

Pauze 20:25-20:30 

7. Beleidsplan taken – alles duidelijk?: Thema’s die in het beleidsplan staan, staan 

(grotendeels) in TodoIst. Subthema’s staan er echter nog niet in, dit moet nog worden 

toegevoegd door de rest van het bestuur. 

Logan had moeite met hun stuk schrijven. Voor het communicatieplan – het stuk van 

Logan -  zijn templates, waardoor Logan deze iets makkelijker in kan vullen. Het moet 

wel bondig blijven. Deadline beleidsplan is 1 oktober, interne deadline voor inleveren 

van aparte stukjes van bestuursleden is 22 september.  

Interne organisatie (stuk Yvar): gaat specifiek over DWARS Gelderland en haar eigen  

bestuurscultuur. Ook gaat dit over de leden, waarom we deze nodig hebben en de 

commissies.  

Omgeving (stuk Femke/Arthur): gaat over de vraag wat ons speelveld is. Met wie 

hebben we te maken (i.e. regio’s, GroenLinks, andere PJO’s of organisaties)? 

Onderwijs (stuk Olga/Femke): gaat over wat wij, zijnde bestuur DWARS Gelderland, 

kunnen en gaan doen wat betreft onderwijs. Wat gebeurd er in Gelderland op het 

gebied van onderwijs en hoe gaan we hier impact aan geven? Mogelijk in gesprek met 

de EduCo.  

Beleidsplan van vorig bestuur was niet heel geweldig, dus beleidsplan van landelijk ter 

voorbeeld overnemen. Voor stukken die gezamenlijk geschreven worden, moet er 

onderling gekeken worden hoe de samenwerking plaats gaat vinden. 

8. Regio’s  verdelen  

Ze zijn verdeeld, naast Betuwe. Het is echter zo dat de contacten die we gekregen 

hebben van het oude bestuur soms geen voorzitters zijn. Olga heeft contact gehad met 

een persoon van regio Wageningen, dit gesprek verliep niet geweldig. Deze meende 

namelijk dat de regio’s incompleet waren, dit vinden wij echter niet. Wij kunnen 

(helaas) niet alles volgen wat er in elke stad gebeurd. Wel is het belangrijk dat iedere 

fractie ongeveer weet wie we zijn, en dat ze bij ons moeten zijn als het gaat over 

jongeren. Hiervoor hoef je alleen niet bij elke vergadering te zijn, maar is het wel 

handig om af en toe je gezicht te laten zien. We moeten keuzes maken tussen welke 

gemeentes we willen aan gaan spreken en welke niet. De gemeenten met de meeste 

jongeren (en waar GroenLinks groter is), moeten we vooral bereiken. Idee van Olga 

om een mail te schrijven naar alle fracties met wie we zijn en de vraag of ze contact 

met ons kunnen opnemen wanneer nodig.  

Betuwe gaan we slechts sporadisch contact mee houden. Arthur wordt geïntroduceerd 

aan (Ede-)Wageningen.  

9. Ad interim penningmeesterschap – Hoe gaat het? Wat is er nodig? 

Pepijn moet wennen aan zaken buiten DWARS om. Hij is ad interim-penningmeester. 

Aangezien zijn telefoon kapot was gegaan had hij kort allerlei zaken omtrent 

penningmeester niet meer, maar dit wordt weer opgepakt. Vacature voor 

penningmeester moet worden opgemaakt, Olga gaat dit doen. Mocht er geen invulling 



voor zijn, zet Pepijn het voort. Vacature moet voor 1 oktober (aankomende 

nieuwsbrief) worden ingeleverd bij Yvar. 

 

10. Commissiezaken 

a. PolCo update (Pepijn): de update is conform aan punt 9. Pepijn is erg druk op 

het moment wegens GroenLinks Heumen. Femke wordt toegevoegd als 

politiek secretaris aan de PolCo groepsapps.  

b. EduCo update (Louisa): vergadering was niet doorgegaan. Er is één nieuw lid 

bijgekomen, maar er zijn er (eerder al) ook een aantal weggegaan. Scholen 

staan open om ons te ontvangen, maar er zijn meer mensen voor nodig 

(wegens gebrek aan motivatie en mensen in het algemeen). Er wordt een 

vacature opgesteld door Louisa. Deze wordt op de socials en website gezet. 

Logan gaat als hoofd communicatie een leuke, interessante (leuker dan 

educatieve commissie) titel voor de vacature bedenken. Yvar en Logan gaan 

daarvoor in contact met Louisa. Vacature voor 1 oktober bij Yvar. Logan heeft 

contact met Annika gehad. Logan gaat een debat voeren tegen de JOVD op het 

gymnasium in Apeldoorn. 

c. AcCo update (Louisa): vacatures (waaronder voorzitter) zijn in de maak 

hiervoor door Louisa. Dit wordt ook doorgegeven in de DWARSe groepsapps. 

Filmpje wordt hiervoor gemaakt door Logan. 

11. Activiteiten  

i. 11 september Windmolenpark: afgerond. Wegens de tijd bespreken 

we dit niet.  

ii. 25 september Jongerendag: Er moet nog een formele bevestiging 

komen dat het in de Brebl kan plaatsvinden, huidig is dit slechts over 

Whatsapp bevestigd. Morgen (15-9) wordt Lisa Westerveld als spreker 

bekendgemaakt, Vera Bergkamp wordt overmorgen (16-9) bekend 

gemaakt. Ideeën voor de afdelingsdag stuurt Logan vanavond aan Olga, 

zodat zij daar verder mee kan.  

iii. 18 september TransZorg demo: Logan maakt een filmpje met 

informatie en stuurt hier wat over in de whatsapp-groepen.  

iv. Activiteit oktober inplannen : iedereen is druk, dus het gaat niet 

lukken dat iedereen op dezelfde datum aanwezig kan zijn voor een 

activiteit. Minimaal drie bestuursleden per activiteit is wel handig. 

 28 oktober is vastgesteld als datum voor activiteit met      

IamProfiled. Yvar gaat hier mee verder. 

v. AAV 5 november 

1. Vacatures uitzetten penningmeester & commissies  

2. AAV organiseren: voorzitter van AcCo moet dan verkozen 

worden. Arthur gaat kijken hoe de reader samengesteld moet 

worden. 

vi. Herstborrel organiseren eind november: alcohol mag weer, yay! 

Borrel moeten we doen, het is wel handig om een andere stad dan 

Nijmegen te pakken. Arnhem is een goed centraal gelegen punt 

hiervoor. Café waar we de bestuursoverdracht hebben gehad is een 

goede locatie. Logan geeft de locatie hiervan door aan Femke en 

Femke koppelt aan Olga terug of dit mogelijk is. Veganistische snacks 

zijn een must. 



vii. Winterdiner/activiteit intern voor ons: gezellig met het bestuur een 

dag(deel) samen. Ideeën hiervoor mogen gestuurd worden aan Louisa. 

Louisa maakt ook een datumprikker. 

 

12. Overige zaken:  

a. Hoe het debat en de transzorg demo gegaan is, gaat Logan terugkoppelen aan 

Yvar voor nieuwsbrief.  

b. Logan haalt aankomende maandag AJ en DWARS/GroenLinks-vlaggen op bij 

Olga. Joost heeft allerlei spullen van het oud bestuur overgedragen aan Olga.  

c. Olga wil graag een week niets doen, dus gaat tussen de 18e en 23e weg en is 

niet bereikbaar.  

d. Logan staat op de kandidatenlijst Apeldoorn. Hier is ook onder fractie 

Apeldoorn gedoe over omdat mensen het niet eens zijn met hun plaats op de 

lijst. Er komen extra huizen in Apeldoorn in plaats van een winkel. Logan en 

voorzitter GL Apeldoorn gaan samen koffie drinken. Mensen mogen mee als 

ze willen. 

e. Pepijn wil een brief sturen samen met de Jonge Socialisten aan GL en PvdA-

fracties voor hechte samenwerking op gemeentelijk niveau. Pepijn gaat samen 

met Louisa en Olga op gesprek met de voorzitter van de JS.  

f. Femke heeft iemand gevonden die eind januari penningmeester wil zijn, die 

stuurt sollicitatie op 

13. Vragenrondje: nvt 

14. Sluiting 21:41 

 

 

 

 

 

 

 


