
Agenda bestuursvergadering 

Aanwezig: Fysiek: Olga, Louisa, Arthur 

Online: Logan, Femke, Yvar 

Afwezig: Pepijn 

1. Opening: 19.39 

2. Landen 

3. Doorlopen actielijst ToDoIst 

4. Updates 

a. Regio’s 

i. Nijmegen (Olga): Druk bezig met campagne, geen nadere informatie. 

ii. Arnhem (Femke): Geen verdere informatie sinds vorige keer. Weinig 

contact met DWARS over campagne. Femke gaat navragen of wij 

kunnen helpen met campagne en heeft een lijntje open met ze. 

iii. Veluwe (Logan): Campagne is goed op gang. Geen officiële 

campagneleider, maar de onofficiële leider reageert best naar op 

persoonlijke campagne. Dus mogelijk rustig aan doen met persoonlijke 

campagnes in Apeldoorn. 

iv. Wageningen (Arthur): Geen verdere informatie sinds vorige keer. 

v. Heumen (Pepijn): Afwezig 

b. Commissies enz. 

i. KasCo (Pepijn): Afwezig. Canva wordt nu via landelijk geregeld, dus 

Gelderlands abonnement kan worden opgezegd. Doordat het landelijk 

is geregeld kunnen andere afdelingen en landelijk nu wel bij onze 

Canva-planningen en wij bij die van hen. Dat is niet heel gewenst. Ook 

moet alles wat op het Gelderland-account is gemaakt over worden 

gezet naar de landelijke Canva. Olga checkt eerst even over declaratie 

van de Gelderse Canva bij XXXX . 

ii. PolCo (Pepijn): Afwezig 

iii. EduCo (Louisa): contact met de JOVD van Apeldoorn. Die gaan een 

school bezoeken in Apeldoorn en wij gaan mee. Louisa belt met hem 

over de afspraak. Logan geeft aan dat er wel een aantal mensen mee 

moeten aangezien de JOVD altijd met veel mensen komt. Louisa weet 

echter niet of er wel genoeg mensen kunnen. 

Budget binnengekregen voor campagne, posters worden besteld. 

Vergadering van februari moet worden verplaatst. 

iv. AcCo (Louisa): geen updates. 
 
 

5. Activiteiten 

a. Twee keer Huis-aan-Huis op 10 maart en 14 maart. 



b. Flyeren op 11, 12 en 13 maart komt ook nog op de site, Logan stuurt 

informatie daarvan richting Yvar. We willen hiervoor het liefst alle regio’s 

pakken. Rekening met houden met declaraties van reiskosten, maar als het 

goed is gaat dat via landelijk dus is geen zorg voor ons. Waar willen we heen? 

Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Wageningen. 11 maart wordt Wageningen 

(vanaf 09.00 ’s ochtends), flyeren op de campus en Arnhem (vanaf 13.00 ’s 

middags) op het station. 12 maart wordt Apeldoorn (vanaf 10.00 ’s ochtends), 

13 maart wordt Nijmegen (vanaf 12.00 tot 15.00 ’s middags) in de stad 

Op 19 en 26 februari en 5 maart wordt er ook huis-aan-huis gedaan met 

GroenLinks. 

Verder hebben we ook nog ProDemos-verkiezingsfestival op 24 februari en 16 

maart. 

Logan maakt morgen een berichtje in de DWARS Gelderland groepsapps of 

mensen willen helpen met drankje na afloop. Mensen appen of mailen naar 

Logan. 

Pauze 20.30-20.35 

c. DWARS Amsterdam heeft aan ons gevraagd mee te helpen aan een activiteit 

rondom duurzaamheid van banken. We mailen terug dat we mee willen doen 

na de campagne. 

 
 

 
6. W.v.t.t.k.: Maatjesappgroepen: de maatjesappgroepen worden gedecentraliseerd. 

Yvar gaat dit oppakken. Olga gaat alle vergaderingen doorplannen. 

 

Logan is heel excited over hun pannekoekenplank. Wat het ook moge zijn. 

Sluiting vergadering 20.49 


