
DWARS Gelderland – Agenda 22 februari 2022 

 

Aanwezig: iedereen 

Afwezig: niemand 

 
Opening: 20.04 

 
1. Landen 

2. Doorlopen en aanvullen actielijst ToDoIst: 

Olga is tijdens de vergadering de notulen op stack aan het zetten (eindelijk…) 

dus dat is fijn! 

3. Updates 

a. Regio’s 

i. Nijmegen (Olga): druk bezig met verkiezingen. 

ii. Arnhem (Femke): Femke kon de laatste vergadering niet 

bijwonen, dus heeft niet veel te vermelden. 

iii. Veluwe (Logan): Logan zit te appen en let niet op. Hen geeft aan 

dat er net een valentijnsactie in Apeldoorn is geweest, waardoor 

sommige bedrijven die veel voor Apeldoorn doen lintjes krijgen. 

Logan is uitgenodigd om op hun oude middelbare school te 

spreken over de gemeenteraad. 

iv. Wageningen (Arthur): Arthur is niet compleet geghost. Als er 

belangrijke dingen gebeuren, wordt Arthur op de hoogte 

gehouden, maar er zijn tot nu toe geen belangrijke dingen 

gebeurd. 

v. Heumen (Pepijn): Campagne en belangrijke gebeurtenissen 

beginnen volgende week. Niet alleen GL heeft in Heumen lelijke 

campagnes, ook andere partijen hebben dat. 

b. Commissies enz. 

i. KasCo (Pepijn): KasCo heeft vastlegging Pepijn goedgekeurd. 

Ze zijn niet achter de onmiskenbare fraude van Pepijn gekomen. 

‘Dit is een grapje Yvar, voor de notulen’, aldus Pepijn. 

ii. PolCo (Pepijn): heeft niet heel veel ingepland wegens drukte 

campagne. Dus Pepijn hervat het dan weer. Misschien leuk om 

iets over de activiteit met XXXXXXXXXX   te schrijven op 8 

maart, of iets over het onderwerp zelf (jongerenwelzijn). 

iii. EduCo (Louisa): contact geweest met JD over organisatie na de 

verkiezingen. In Apeldoorn ook bezig met een activiteit op 

school. Er was afgelopen week een etentje, maar dat is niet 

doorgegaan wegens weersomstandigheden. Ook is er een nieuw 

lid bij de EduCo die aansluit bij de volgende vergadering van 

volgende week. 

Intermezzo: zoom stopt ermee, omdat landelijk waarschijnlijk een nieuwe creditcard 

heeft wegens nieuwe penningmeester, dus zoom is niet betaald. 



iv. AcCo (Louisa): Goede taak voor volgende bestuur, het is ons 

niet gelukt ◆:  

 

4. Volgend bestuur, hoe en wat?: Ledenbinding is lastig wegens corona, wordt 

ook gezegd door andere afdelingen. Yvar moet even de lijsten doorspitten of 

er leuke mensen bij zitten, en ook de commissies moeten worden afgegaan. 

Wil er iemand van ons door? Arthur en Logan willen wellicht wel door, Logan 

zit alleen volgend jaar drie maanden in het buitenland, dus dat is wel lastig, 

maar in een ander bestuur is dat ook gelukt volgens Olga. De rest wil niet 

door, maar dat komt (gelukkig) niet door elkaar. 

Louisa is door landelijk benaderd terwijl ze 27 is, wat bijzonder is, maar goed. 

Moeten rondbellen voor mensen, en als ze niet opnemen appen. Handig om 

de mensen te laten appen door de bestuursleden die het dichtstbij hen staat. 

Mogelijk slim om van te voren een appje te sturen om te vragen of ze op een 

bepaalde dag kunnen bellen. 

Bestuursinteresseavond(en) moet(en) ook worden gepland. Hiervoor wordt 

een datumprikker aangemaakt door Arthur voor de maand april. 

 
5. Activiteiten 

a. 23 februari: Debat Louisa Educatie 

b. 24 februari: verkiezingsfestival ProDemos Apeldoorn: Yvar kan er 

waarschijnlijk bij zijn. 

c. 25 februari: Flyeren ROC Nijmegen 

d. 7 maart: Logan gaat naar middelbare school 

e. 8 maart: debat HAN 

f. 8 maart: bestuursvergadering 

g. 9 maart: activiteit met XXXXXXXXXX   in campagnepand 

i. Fotograaf regelen – budget (Pepijn): kan waarschijnlijk gewoon 

via campagnebudget Nijmegen, dus moet even met  XXX 

overlegd worden. 

h. 9 maart overdag flyeren jongerencampagne Nijmegen 

i. 10 maart: huis-aan-huis vanuit DWARS Gelderland 

j. 11 maart: flyeren in Wageningen (’s ochtends) en ‘s middags in Arnhem 

k. 12 maart: flyeren in Apeldoorn 

l. 13 maart: flyeren in Nijmegen 

m. 14 maart: huis-aan-huis vanuit DWARS 

n. 14, 15, 16 maart: verkiezingen! 

o. 16 maart: prodemos ROC Nijmegen 
 

6. Nieuwe activiteit: bestuursinteressavond april, nieuwe ledenfestival april 

(wegens veel nieuwe leden verkiezingen). 

7. Campagne (Logan, Louisa) 

a. Flyeren: wordt al veel gedaan. Wellicht nog in Heumen flyeren i.c.m. 13 

maart flyeren in Nijmegen? Pepijn update nog hierover. Olga 



overhandigt morgen flyers aan Logan. Logan heeft een banner, 

vlaggen, pennen, andere dingen om te geven, nodig. 

b. Social media: Nijmegen staat erg op de voorgrond bij ons, en daar 

moet verandering in komen. Het komt (vooral) omdat andere 

gemeenten weinig tot geen respons geven, maar ook omdat Nijmegen 

makkelijk bij ons binnenkomt wegens connecties Louisa en  XXXX . We 

gaan het zo regelen dat de posts die over andere gemeenten gaan per 

persoon gaan maken. Logan moet ook goed aangeven wanneer hun 

hulp nodig heeft. 

 
8. W.v.t.t.k.: 

a. Logan: op ons Insta-account heeft iemand ingelogd. Wachtwoord wordt 

veranderd. 

b. Yvar: Duurzame bankenactie van DWARS Amsterdam, Pepijn wil 

meehelpen met brainstormsessie daarover. Yvar geeft zijn nummer 

door aan hen. 

c. Pepijn: Heeft geld van Nijmegen gekregen, yay. Mocht er ooit iets over 

bankzaken gevraagd worden, stuur ze in het vervolg door naar Pepijn. 

 
Sluiting vergadering: 21.15 
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