
Agenda bestuursvergadering 

Aanwezig: Femke, Logan, Yvar, Pepijn, Arthur, Olga 

Afwezig: Louisa 

Opening: 20.03 

1. Landen: Logan heeft lego op de achtergrond, waardoor Arthur geen aandacht meer 

heeft voor de vergadering maar wel erg veel aandacht heeft voor de lego. Ook prima. 

Logan moet even weg om iets op te halen 

2. Doorlopen actielijst ToDoIst: ging voornamelijk over regelen activiteiten en 

geïnteresseerden voor het nieuwe bestuur. Hier is aan voldaan. 

3. Updates 

a. Regio’s 

i. Nijmegen (Olga): Olga is er, mede wegens ziekte en wegens actieve 

Louisa, er even niet geweest. Ze gaat dit weer oppakken. Niets 

bijzonders gehoord. 

ii. Arnhem (Femke): Niet meer bij vergaderingen geweest omdat na de 

nieuwe fractievorming de vergaderingen gesloten zijn voor puur de 

fractie. Femke hoort ervan als ze weer mag aansluiten. Wel nog contact 

over de borrel geweest, Raadsleden zijn uitgenodigd, maar nog niet 

bekend is wie er komen. 

iii. Veluwe (Logan): In Apeldoorn is een coalitie gevormd met GL-SP- 

VVD-SGP en een lokale milde VVD-partij. Als fractie is er bijna geen 

inspraak in het coalitieakkoord geweest. Logan is tweede reserve van 

fractievertegenwoordiger. Laatst is er overigens een mini-bosbrand in 

de Veluwe geweest wegens droogte. Weinig natuurschade gelukkig. 

iv. Wageningen (Arthur): GL heeft het goed gedaan en is bezig met 

coalitievorming. Arthur krijgt agenda’s opgestuurd en sluit aan bij de 

vergadering wanneer er iets interessants gebeurd. Olga is erg 

enthousiast dat Arthur mee mag doen aan de vergaderingen. 

Momenteel worden in Wageningen de verantwoordelijkheden verdeeld 

binnen fractie. 

v. Heumen (Pepijn): niet veel spannends. Bezig met collegevorming, 

Pepijn is tot volgende vergadering geen commissielid meer omdat hij 

geen vog had ingevuld. 

b. Commissies enz. 

i. KasCo (Pepijn): Pepijn moet nog de bon hebben van de Nieuwe 

Ledenavond. Er is ook een factuur (361 euro) voor de BHV-cursus 

binnen die aan het begin van het jaar betaald had moeten worden. 

Landelijk moet die in principe betalen, omdat XX   destijds gezegd had 

dat die voor elk DWARS-lid verplicht was, alleen dit bleek later niet zo 

te zijn. Olga en Pepijn gaan het hier met landelijk over hebben. 

Het geld van ons bestuur wat over is gaat over naar het volgende 

bestuur. 



ii. PolCo (Pepijn): Pepijn moet nog steeds datumprikker maken voor de 

vergadering. 

iii. EduCo (Louisa): Louisa is niet aanwezig. Logan wil nog niet de EduCo 

overnemen, wellicht na hun bestuurstermijn. 

iv. AcCo (Louisa): Arthur moet nog even kijken of hij hier wat mee wil 

doen. 

c. Inbox (Yvar): XXXX had gevraagd of wij een vacature voor stichting move 

wilden verspreiden, maar dat gaan wij niet doen ondanks dat dit een leuke 

organisatie is. XXXXXXXXXXXX zou Yvar berichten over kandidaatstelling 

van provinciale verkiezingen, maar dit heeft ze nog niet gedaan. Olga gaat hier 

XXXXX nog even over appen of zij alsnog wil mailen. 

Femke heeft een mail gekregen over debatteren over de klimaatgevolgen in 

Nederland op het Lodenstijncollege in Kesteren. Pepijn en Arthur gaan even 

kijken of zij hier aan mee kunnen/willen doen. 

 
Pauze van 20.42-20.47 

4. Activiteiten 

a. Gezamenlijke borrel met afdelingen: Best veel leden, Olga was er als 

bestuurslid. Olga heeft het erg gezellig gehad met de JOVD-mensen, ze werd 

meteen uitgenodigd voor een lezing de dag erna. 

b. Nieuwe leden avond/dag/ : Leuke mensen en prima opkomst. Yvar had mooi 

gezongen (zegt hij zelf al notulen schrijvende) 

c. Bestuursinteresse-avond: goed geslaagd, prima opkomst. 

d. Nieuwe leden festival landelijk : XXX (bestuursbuddy) was er in plaats van 

zieke Olga, complimenten daarvoor naar landelijk. 

e. Afdelings-AAV – do 28 april 2022 (Iedereen? help?): Kunnen we niet door 

laten gaan omdat we veel te laat zijn. De verkiezing van de acco-voorzitter 

gaan we daarom verplaatsen naar de AAV van 21 juni. Leden worden (met 

excuus namens ons daarbij) ingelicht, en ook de voorzitterskandidaat wordt 

ingelicht. 

f. PJO debat in Apeldoorn – vrij 6 mei 2022 (Logan): gaat goed. Bijna alle 

partijen zijn bij elkaar en de locatie is er ook. JOVD, JSGP, SP-jongeren (dus 

niet ROOD), Gemeentebelangen-jeugd komen, JFVD kan niet … ‘helaas’. 

Logan gaat debatteren over een heel scala aan onderwerpen. Plan is om ook 

middelbare scholen uit te nodigen om te kijken, wellicht ondersteuning via 

EduCo. Logan gaat hiervoor Louisa appen. Voor hulp bij argumenten kan 

Logan Olga altijd benaderen. 

g. Afdelings-borrel in Arnhem – donderdag 12 mei 2022 (Femke): alles is 

geregeld :) Wel fijn om van te voren te weten hoeveel mensen er komen, zodat 

de café-eigenaar dit weet. 

Het bestuur weet nu eindelijk wat over Yvar: hij luistert naar Kendrick Lamar 

(13 mei is zijn Album-drop). 



h. Zomer congres – 10, 11 en 12 juni : wij horen hier eigenlijk bij te zijn. Yvar 

kan niet en voor Pepijn wordt het lastig wegens tentamens. Logan kan 

mogelijk niet wegens drukte. 11 en 12 juni is het daadwerkelijke congres, de 

10e is het pre-congres die wij moeten organiseren. Het is goed richting 

landelijk om met zoveel mogelijk bestuursleden te zijn 

i. Pre-congres activiteit (Louisa+ Arthur) gaan iets bedenken. 

i. AAV Bestuurswissel – di 21 juni 

i. Update sollicitaties: van XXX   en  XX  al sollicitaties binnen. 

ii. Procedures (Yvar): Het liefst fysiek, dan hoeft er ook geen stemtool 

geregeld te worden. Yvar doet even alles bekijken wat er allemaal 

geregeld moet worden. Femke en Olga gaan aan de slag met het 

daadwerkelijke regelen. 

Wat betreft de kosten, dit gaat van de geldpost activiteiten af. Arnhem 

is goed centraal, Olga weet een leuke locatie, of anders de Lommerd. 

Pepijn regelt een secretaris (XXX ), Logan weet wellicht nog een 

voorzitter (XXXXX  ). Pepijn zoekt tevens een nieuwe KasCo, en er 

moet een stemtelcommissie komen. 

Inloop vanaf 19.00, start AAV 19.30. 

j. Bestuursoverdracht-dag/weekend – in plannen na 21 juni: moeten we van te 

voren een datum inplannen of na de AAV pas met het bestuur inplannen? De 

datum lijkt het fijnst om van te voren al te plannen en te vragen of mensen die 

vrijhouden als ze solliciteren. Olga gaat datumprikker sturen. 

Van te voren samen met huidige bestuur wat leuks (op eigen kosten) doen. 

Olga gaat dit regelen. 

 
5. Bestuurs-intern 

a. Laatste 2 maanden van onze bestuurstermijn: Olga wil graag fijn afsluiten. Is 

er iets wat we nog willen doen of iets voor het volgende bestuur willen 

klaarstomen? Bestuur denkt erover na. 

 
6. W.v.t.t.k.: niets! 

 

7. Afronding 

 
Einde vergadering: 21.30 
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