
Agenda bestuursvergadering 24 augustus 

19:30 – 21:00 via Zoom 

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

Afwezig: XXX, Femke 

1. Opening: 19:33 

2. Landen 

3. Mededelingen 
a. Penningmeester: XX   stopt helaas, we gaan het tot de WinterAAV met het huidige 

bestuur oppakken (Logan gaat dit doen). Dit is doorgeschakeld aan de bestuursbuddy. 

Pinpas komt op Olga haar naam. Abonnement Gelderlander wordt hierdoor helaas ook 

naar achter geschoven wegens geen pinpas op naam momenteel. 

 

4. Doorlopen actielijst ToDoIst: invullen extra punten bij beleidsplan n.a.v. afgelopen heidag 
zondag. Iedereen heeft moeite met gebruik van ToDoIst, we gaan nog even kijken of het gaat 
werken. 

5. Evaluatie intromarkt: deze is goed gegaan, we hebben veel inschrijvingen gekregen. Ook goed 

genetwerkt met PJO’s en andere organisaties. Olga heeft nog persoonlijke berichtjes naar 
andere PJO’s gestuurd. JS waren er niet, dus die worden nog even benaderd. Louisa gaat een 

lijstje opstellen met alle organisaties die interesse hadden in gezamenlijke activiteiten. Alle 

potentiële leden krijgen een mail, deze stelt Yvar op (ook voor de internationalen), nadat Louisa 

de e-mailadressen heeft uitgewerkt. Er waren in totaal zo’n 50 geïnteresseerden. 
6. Evaluatie Heidag: De heidag was een erg leuke en goede teambuilding-activiteit. De begeleider 

is ook zeker iemand om vaker te benaderen. 

7. Commissiezaken 

a. PolCo update: Bij Pepijn is de vergadering met de PolCo goed gegaan, deze was 

informeel. Wel zijn er veel leden vertrokken, dit kan bijvoorbeeld worden opgelost door 

nieuwe mensen te benaderen om hierbij te komen. Yvar gaat dit ook verwerken in de 

mail die hij opstelt voor de geïnteresseerden. Er kan ook een promotiefilmpje worden 

gemaakt, Logan en Pepijn kijken hier nog aan. Als eerste onderwerp wilde Pepijn 

misschien iets met de democratie binnen DWARS doen. Olga geeft aan ook iets te 

willen doen met de demonstratie tegen de Afghaanse vluchtelingen in Nijmegen. 

b. EduCo update: Gaat goed, alleen XXXX (voorzitter) merkt dat er niet door elk lid al te 

veel wordt ingebracht. Bij de vergadering zijn ook weinig mensen aanwezig. 

Scholenbezoeken zijn wel al gepland in Apeldoorn in september waar ook voldoende 

mensen heengaan. 

c. AcCo update: bestaat nog niet . Dit willen we wel opzetten, voor de AAV vacatures 

opstellen. Wat de AAV precies in gaat houden en wie deze helpt opstarten neemt Louisa 

op zich met behulp van Olga. 

8. Regio’s verdelen 

a. Nijmegen - Olga 
b. Arnhem - Femke 

c. Veluwe – Logan 

d. Ede-Wageningen - Arthur 

e. Betuwe – Olga 

f. Achterhoek – blijft vooralsnog open, er zijn alleen best wel wat fracties daar, dus 

misschien 2 of 3 mensen die daar moeten staan. Olga gaat er achter aan wanneer de 

dagen zijn dat er vergaderd wordt. 

g. Andere regio’s?: Niet van toepassing 

9. Activiteiten 

i. 11 september Windmolenpark : twee aanmeldingen tot nu toe, plus bestuur. 

ii. 25 september Jongerendag : 



1. Locatie: Zeewolde wordt hem niet. De locatie is hopelijk in Nijmegen. 

Hopelijk in het Nijmeegse Brebl (de Honig). 

2. Sprekers: XXXXXXXX   komt sowieso en had daar leuke ideeën over, 

komt mogelijk, Logan mailt haar nog terug. ’s Ochtends 

van 10-11 komt XXXXXXXX  ,  XX laat het nog weten mocht ze 

komen, waarschijnlijk vanaf de middag. XX   spreekt over het 

voorzitterschap, XX  over het werk als Kamerlid en het (hoger en 

voortgezet) onderwijs. 

3. Nieuwsbrief: In de nieuwsbrief de activiteit zetten met omschrijving 

(zonder naam) van de Kamerleden die komen spreken. 

iii. Activiteit oktober inplannen : Yvar maakt datumprikker. De activiteit kan 

georganiseerd worden met IamProfiled of de organisaties die Louisa heeft 

benaderd n.a.v. de intromarkt, daar denken beiden nog over na. 

iv. AAV oktober-december : Datumprikker is gemaakt, Invullen! 

10. Sociale media planning: Pepijn moet zijn favoriete-plek-filmpje nog maken. Nieuwe post moet 
worden gemaakt, dit gaat gebeuren met AJ: Logan en Olga (daar is AJ momenteel) regelen dit 
verder. 

11. Overige zaken 

a. EHBO: moet worden geregeld, E-mailadressen van Logan en Femke zijn opgegeven 
maar nog geen reactie. Olga gaat er nog achter aan. 

b. Beleidsplan: Louisa en Olga gaan er samen voor zitten 5 september. Ze gaan een begin 
maken, sturen die door en de rest kan het dan aanpassen. 

c. DWARS Academy: Olga heeft daarvoor gebeld. heeft Olga een 

datumprikker gestuurd, deze stuurt Olga nu door. Invullen! 

d. Nieuw Kritisch Groenlinks + notulen RvA: notulen zijn niet erg openbaar gemaakt, dit 

is jammer. 

12. Vragenrondje 

13. Sluiting 20:46 
14. Volgende vergadering is 14 september, ook nog even voor de jongerendag een vergadering op 

5 september. 

 

Algemene actielijst is verplaatst naar todoist, dit is helaas slechts intern. Voor externen die de notulen 

lezen: elk actiepunt zal bij de normale punten komen te staan, alleen niet ge-highlight als actiepunt. 
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