
DWARS Gelderland – Agenda 1 februari 2022 
 

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

Afwezig: Niemand 

Voorzitter: Olga 

Notulist: Yvar 

 
1. Opening: 20.01 

2. Hoe gaat het met iedereen?: Fantastisch. 

 
3. Doorlopen actielijst ToDoIst: Eindelijk Gelderlander abonnement kunnen 

regelen (wegens late pinpas). 

 
4. Updates 

a. Regio’s 

i. Nijmegen (Louisa): Campagnepand is geopend, waar we 

(hybride) kunnen vergaderen. Volgende week daar vergaderen, 

mits goedkeuring xxxx . Vooral druk bezig met verkiezingen. 

ii. Arnhem (Femke): Vergadering is weer online, dus Femke kan 

er weer bij zijn. Logan had aangeboden om flyers voor GL 

Arnhem te maken (net als bij Nijmegen), maar niet erg 

gemotiveerde reacties. Jeugd Arnhem lijkt niet erg bezig met 

campagne, deels te begrijpen doordat sommigen niet erg hoog 

staan. 

iii. Veluwe (Logan): Campagne komt op stoom. Maar 1 jonge 

kandidaat die niet perse in de raad wil. Alleen DWARSers 

betrekken of alle jonge GL’ers? Pepijn en Yvar zeggen alle 

jongen, Louisa en Logan zijn het er minder mee eens omdat het 

dan erg veel wordt. Dus of heel veel extra moeite voor iedereen 

of bepaalde jongeren niet bij de politiek betrekken (terwijl dat 

DWARS’ ideaal is. 

Stemming: Logan: bij kleine gemeenten alle jongen, bij grotere 

alleen DWARSers. Te veel om in hun eentje te doen. 

Arthur: kan niet echt zeggen hoeveel moeite het is, want hij 

heeft er niet echt iets mee te maken gehad. Initieel gaat zijn 

stem uit naar alle jonge kandidaten: meer jongen bij politiek, niet 

per se meer DWARSers. 

Yvar: alle jongen. 

Pepijn: alle jongen: nieuwere GL’ers weten mogelijk niet echt 

wat je bij DWARS kan. Naar alle gemeenten algemeen bericht 

sturen om de jonge GL’ers door te verwijzen. 

Femke: sowieso campagne voor iedereen onder 28. Geen 

uitgesproken mening. 



Louisa: alleen DWARSers aangezien dit stukken praktischer is. 

Mogelijk alleen mensen die naar ons berichten helpen en 

anderen niet aangezien Logan anders te veel werk krijgt. 

Uitkomst: algemeen bericht naar gemeenten die jonge GL’ers 

door verwijzen. 

iv. Wageningen (Arthur): Donderdag heen geweest en kennis 

gemaakt. ‘Best wel leuke mensen die niet echt meer wisten dat 

wij bestonden.’ Vroegen wat voor contact wij wilden. Ze gaan 

dat even in hun vergadering bespreken of ze ons bij hun 

vergaderingen willen. GL gaat mogelijk winnen van D66 wegens 

besluit om lening voor studie niet te vergoeden en Wageningen 

zijn nogal wat studenten. 

v. Heumen (Pepijn): Campagne wordt door wat incapabele 

mensen geleid. De poster zag er niet heel mooi uit. Wilden niet 

Logans poster gebruiken en willen niets met DWARS doen 

omdat ze ‘te ver gevorderd zijn’ in de campagne. Pepijn is ruzie 

aan het maken samen met xxxxx . 

b. Commissies enz. 

i. KasCo (Pepijn): We hebben campagnebudget, mochten 

commissies wat willen dan moeten ze ernaar vragen. Vraag: 

hoeveel geldt heeft CamCo nodig? Logan: focus ligt nu op 

online wegens (blijvende) onzekerheid maatregels. Logan heeft 

al flyers en drukwerk (1200 flyers) en die worden vanuit landelijk 

of budget kandidaten gebruikt. Dus niet heel veel meer nodig, 

mogelijk wel advertenties maar Logan laat dit weten. Ook wilde 

Logan wat flyers maken die langer te bewaren zijn en dus ook 

nog over twee drie vier jaar kan gebruiken. Dit bijvoorbeeld voor 

EduCo. 150 euro gaat ongeveer naar EduCo toe, de rest naar 

Logan. Logan wil best EduCo posters ontwerpen, geen flyers 

want die worden zomaar uitgedeeld. Pepijn: mag je zomaar 

posters ophangen? Louisa: wordt van te voren gevraagd, komt 

goed. Olga: misschien wat weggeefdingetjes zoals stickers en 

condooms. Mogelijk geen goed idee om dit al zo vroeg te 

stimuleren. Maar beter veilig dan onveilig! 

Intermezzo: sukkels op de opleiding van Pepijn: voorzitter en campagneleider van 

  Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  zijn ‘de personificatie van elke man die ik haat’, aldus Olga. 

Lopen ook zonder mondkapje op de campus. 

ii. PolCo (Pepijn): Naar achter geschoven wegens KasCo-zaken. 

iii. EduCo (Louisa): 

1. Algemene update: 1 iemand weg, 1 iemand erbij (15- 

jarig, dus leuk voor andere perspectieven). Nu dus twee 

middelbare scholieren bij EduCo. Vorige week 

vergadering geweest en veel acties ingezet. Bezig met 

lesplannen en met een excel lijst samen te stellen van 



andere scholen van Gelderland. Komt ook een 

teambuilding-activiteit. 

2. Samenwerking met PJO’s (contacten): Merkt dat vanuit 

EduCo er behoefte is met contactgegevens van andere 

PJO’s, dus wil graag een lijstje van contacten of in de 

appgroepen met de andere PJO’s. 

iv. AcCo (Louisa): Geen updates. 

 
5. Activiteiten 

a. 10-03 en ? – huis-aan-huis DWARS/GroenLinks 

studentencomplexen Nijmegen (Louisa): Vanuit GL Nijmegen 

samen met DWARSers. Rond etenstijd voordat studenten uitgaan. 

Logan: Politiek drankspel is ook leuk. Louisa wil serieus doen en bij het 

onderwerp blijven. 14 maart wordt verder nog als voorstel gedaan. 

Komt op de website als Louisa tijd en plaats doorgeeft. 

 
6. Campagne (Logan, Louisa): Yvar gaat campagnebrief naar DWARSers 

sturen. 

Logan: CamCo kwam met idee om een tour te doen. Helaas geen budget 

voor Tesla. Concrete plannen voor een debat, onder andere in Apeldoorn. 

Niet genoeg jongeren in Nunspeet om daar een debat te houden. Ook graag 

een debat dat gaat over Gelderland als geheel. Wel snel zijn, want iedere 

gemeente wordt al geplaagd met meerdere debataanvragen per dag. 

Aansluiten bij andere Huis-Aan-Huisers. Als men drukwerk wil moeten ze 

Logan benaderen, Logan benadert initieel actief alleen als geen motivatie niet 

verder. 

Pokémonkaarten worden gemaakt voor de campagne. Pepijn is opeens weg 

wegens technische problemen. Komen ook Insta-takeovers door kandidaten. 

Louisa: bezig met debat organiseren vanuit Han met PJO’s. Pepijn is er weer. 

8 maart is het debat. Louisa gaat, mocht het niet lukken kan Olga. 

 
7. Verder te bespreken 

a. E-mails (Yvar): Mailtje JD: avondklok op Waalstrandjes moet er af 

zodat jongeren weer gezellig kunnen doen. Zijn we het ermee eens? 

Femke: nee want dan gaan jongeren zich daar niet aan de 

maatregelen houden. Arthur: beter daar zuipen dan binnen. Olga en 

Pepijn: maatregel is er vooral voor minder overlast en minder 

jeugdcriminaliteit. Ook is er geen goede toegang voor handhaving. 

Louisa: is er een andere optie? Dadelijk gaat het naar de wijk toe. 

Pepijn: met zomerfeesten ga je het niet kunnen vermijden dus is het 

gek om te verbieden. 

Olga: slechts hieraan meedoen indien er netjes met elkaar om kan 

worden gegaan. Twee alinea’s schrijven hierover en terugsturen. 

Aangeven dat we alternatieven willen indien de avondklok er op blijft 



zoals een andere beschikbare plaats of meer handhaving. Yvar schrijft 

mailtje terug. Ook vragen of het puur over de avondklok gaat of over 

bredere omstandigheden. 

Mailtje Prodemos: verkiezingsfestivals op allerlei locaties. Wanneer wie 

erbij zijn? Louisa wel bij Nijmegen, Logan bij Apeldoorn. Femke en 

Arthur mogelijk bij Arnhem of Velp. Iedereen appt Yvar voor morgen 

waar ze bij kunnen zijn en Yvar mailt terug. 

b. Nieuwe Instagram-post (Logan): Twee nieuwe posts. Eentje heeft 

Logan al twee keer geplaatst en weggehaald omdat er foutjes in zaten. 

Ander gaat over kandidaten Nijmegen. 

c. Fysiek of online vergaderen? (Louisa): Hybride. In de vakantie een 

keer bij Logan in Apeldoorn. 

d. Plannen voor rest van het jaar (Louisa): Brainstormsessie: tijdens 

volgende vergadering minder vergadering en meer ideeën bedenken. 

 
8. W.v.t.t.k.: wanneer advertenties nieuw bestuur? Logan wil volgend jaar nog 

door, Pepijn misschien, de rest is minder enthousiast. Aankomende tijd bij 

actieve leden balletje opgooien erover. 

Einde vergadering: 21.53 
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