
Agenda bestuursvergadering        11 januari 2022 

Aanwezig: Iedereen, Pepijn slechts voor even wegens tentamens. 

Afwezig: Niemand. 

 

1. Opening: 19.40 

2. Landen  

3. Mededelingen  

a.  Vegadering bedoelt om weer te landen & kijken waar we staan  

4. Doorlopen actielijst ToDoIst: bijna geen To Do’s meer 😊 

5. Pepijns Punten  

a. Begroting: zoals verwacht minder begroot wegens vermindering Kamerzetels. 

Gelukkig (?!) is er niet echt een fysieke  

b. Kleine puntjes: we hebben een bankpas (en hij werkt! Alleen nu nog zonder geld). 

Omdat we voorheen niet bij de rekening konden, kon er niets voor de Kascommissie 

gepland worden. Hier moet Pepijn, de Kascommissie en één ander bestuurslid bij 

zijn. Yvar wil hierbij zijn. 

Louisa mocht wegens de lockdown niet meer verder met de EHBO-cursus, waardoor 

ze opnieuw de cursus moet volgen. Waarschijnlijk lukt het dus niet meer om deze 

cursus te doen. Er is één les minder aan de bankrekening teruggestort, dus 75 euro in 

plaats van 85 euro. De EHBO-cursussen komen bij de rekening van vorig jaar, zodat 

het volgende bestuur wel de EHBO-cursussen kunnen volgen. 

De zoom wordt mogelijk binnenkort gecanceld, omdat de betaling van landelijk aan 

zoom niet gelukt was.  

We moeten even kijken of het account voor de Gelderlander op DWARS Gelderland 

haar naam gezet kan worden, zodat niet iedereen een apart account nodig heeft. Dat 

is immers niet doelmatig. 

Bij campagnes (zeker van kleinere gemeenten) aan besturen vragen of DWARS GLD 

mee kan helpen met flyeren. 

6. Regio’s  

a. Nijmegen (Olga): Gaat goed. Volt en Bij1 doen niet meer mee in Nijmegen, waardoor 

GL meer kans maakt. 

b. Arnhem (Femke): niets bijzonders wegens reces. Komende maandag is er 

vergadering en Femke is hier (naar alle waarschijnlijkheid) bij. Als de vergaderingen 

weer fysiek gaan zijn, kan Femke hier minder goed bij zijn aangezien ze nu in 

Nijmegen woont, zeker omdat de vergaderingen nogal vroeg zijn en de aansluiting 

slechts is. 

c. Heumen (Pepijn): vluchtelingen zijn weg, maar niet probleem van gemeenteraad. 

Voorzitter van GL Heumen is overleden dus er is een herdenking geweest in de 

vakantie.  

Daarnaast komt er een nieuwe lokale partij ‘de Kiezersclub’.   

d. Veluwe (Logan): is wegens ziekenhuisbezoek niet bij de vergaderingen geweest. 

Vanwege een fietsroute is er veel heibel in Apeldoorn, waar ook FvD mee gaat doen. 

We moeten ervoor uitkijken dat we niet teveel opgejaagd moeten worden door de 

FvD’ers. In Nunspeet is er iets gaande dat er een regenboogvlag bij het stadshuis 

hangt, waar ze het niet mee eens zijn. 

Zutphen geen updates. 



e. Wageningen (Arthur): Arthur heeft niemand ontmoet (ondanks pogingen van 

Arthur), maar hij wordt wel erkend. Hij krijgt ten minste af en toe mailtjes terug. 

7. Commissiezaken  

a. PolCo (Pepijn): geen update, behalve dat er een incheckvergadering gepland gaat 

worden hoe het met iedereen gaat. Hij verlaat hierbij overigens de vergadering 

wegens tentamens. Tijd: 20.28.  

b. EduCo (Louisa): gisteren (10-01-22) was er een updatevergadering. 

Teambuildingactiviteit is wegens de maatregelen niet doorgegaan. Één lid gaat 

stoppen, maar die maakt nog wel lesplannen voor mbo, havo/vwo en vmbo. Er 

wordt actief met docenten beraadslaagt over hoe het het best vormgegeven kan 

worden. Scholen worden (semi-)actief benaderd. Al met al: de leden die er zijn, zijn 

gemotiveerd en actief bezig. 

Vragen: Mogen de leden van de educo inloggen op de mail van de educo?  Yvar: zou 

ik niet doen, aangezien dit soort leden ook mails naar random adressen kunnen 

sturen en hierdoor de status van DWARS GLD misschien naar beneden kan halen. 

Compromis: één of twee leden laten inloggen, nadat deze heel goed 

privacyverklaringen e.d. van DWARS hebben bestudeerd. 

Mogen er posters en flyers voor de Educo gemaakt worden voor de campagne, wat 

dan via de begroting gefinancierd kan worden? Pepijn antwoord hier privé nog op, 

aangezien hij uit de vergadering is. De rest vindt het wel goed, aangezien je het op 

scholen op kan hangen en aan hen op kan sturen. Arthur: voor andere commissies 

zou ik het niet doen. 

c. AcCo (Louisa): geen update.  

8. Campagne & campagnecommissie  

a. Campagnecommissie: donderdag vergadering tussen Louisa, Logan en Olga. Logan 

heeft btw flyers ontvangen: nice! Ze zijn overigens goedgekeurd door GL. Logan is 

ook een flyer voor Nijmegen aan het maken.  

b. Lijntje campagneteam Nijmegen: Dit is een mooi campagnepand waar ook 

vergaderingen van DWARS gehouden kunnen worden, en waar (DWARSe) leden 

kunnen studeren. Dit is echter wel een tijdelijk pand. Dit is dichtbij het adres van 

Olga. Louisa behoudt het contact nog. 

Femke heeft trouwens een t-shirt aan. Het is koud! 

9. Activiteiten  

a. Borrel 16 december (Femke): helaas online. Wel goed dat het slechts een uur was, 

aangezien het een beetje ongemakkelijk was. 

Activiteiten kunnen het best weer vanaf februari wegens tentamens. Er is een GL 

Nijmegen activiteit (testen van wandelpaden voor toegankelijkheid) die we 

misschien kunnen jatten.  

We moeten niet forceren om activiteiten te bedenken puur om ze te hebben. Vorig 

bestuursjaar was dit immers ook het geval waardoor vaak alleen het bestuur er bij de 

activiteit bij was. 

Sluiting vergadering: 20.47. 


