
Agenda bestuursvergadering 06.07.2021 - 20:30 

Aanwezig: Olga, Pepijn, Femke, Arthur, Louisa, Yvar (fysiek). Logan, Puria (online) 

Afwezig: Niemand 

1. Opening: 

2. Landen en mededelingen 

3. Vaststellen agenda 

4. Opstellen actielijst template: Yvar gaat deze als notulist noteren. Louisa maakt punt 

over dat een actielijst handig is, maar vindt het misschien wel handig om deze online 

te doen zodat iedereen deze zelf in kan vullen: bevordering interactiviteit en structuur. 

Louisa gaat dit met behulp van Yvar opstellen. 

5. Vaststellen van processen: 

a. Vakanties en reces vaststellen: Olga gaat formulier rondsturen voor vakanties. 

Reces wordt vastgesteld van de derde week van juli tot en met de tweede week 

van augustus. Logan is wel langer op vakantie dan het reces. 

b. Sfeerbepaling, normen en waarden binnen het bestuur: Behoud van veilige 

sfeer, tegenspraak en felheid mag natuurlijk. Mocht je iets niet fijn vinden gaan 

zijn één-op-één-gesprekken een goede manier van conciliatie. 

c. Nieuwsbrief (Yvar): Huidige wijze van nieuwsbrief behouden? Yvar wil de 

‘leuk-feitje-van-de-week-rubriek’ er uit voor meer formaliteit. Louisa is het 

daar mee eens. Olga wil misschien een infographic in plaats van de rubriek. 

Louisa werpt het idee op om een vlog in de nieuwsbrief doen. Iedereen is het 

daar wel mee eens, Femke wil alleen liever niet met haar gezicht in de vlog. 

d. Bestuursvergaderingen 2x in de maand op een vaste dag (?): Blijft op de 

dinsdagavonden, voorlopig de tweede en vierde, totdat Yvar meer weet over 

zijn beschikbaarheid. Wel sowieso nog één vergadering voor het reces. 

e. Gebruik van whatsapp en Slack; wat verwachten we van elkaar?: Aparte 

whatsappgroep nog maken voor belangrijke punten zodat we niet verzuipen in 

de whatsapp-berichten. 

f. Afdelingstraining inplannen voor 1 oktober: Aan de hand van datumprikker, 

Olga maakt deze. 

g. Heidag organiseren om: beleidsplan te schrijven, groepsnaam; foto, regio’s 

verdelen. Deadline beleidsplan achterhalen (Yvar). Olga wil om een 

beleidsplan te maken en regio’s te verdelen een aparte dag maken. De rest is 

het hiermee eens. Olga wil deze dag misschien in de laatste week van het reces 

doen. PolCo en EduCo dienen goed te worden vertegenwoordigd op deze dag. 

6. Commissiezaken 

a. PolCo. Pepijn legt uit wat de PolCo is: lang met een onderwerp bezig zijn, 

totdat ze daar mee klaar zijn en de diepte in zijn geweest. Ze zijn nu bezig met 

opiniestukken die mogelijk ook gepubliceerd worden. Is voor een groot deel 

afgerond. Louisa geeft aan dat er vaak ook gastsprekers zijn. Logan voert aan 

om de opiniestukken ook op de site te zetten, Pepijn geeft aan dat dit vaak niet 

interessant genoeg is voor heel Gelderland. Femke en Pepijn regelen nog de 

communicatie tussen de PolCo en de politiek-secretaris. 

b. EduCo 

i. Voor de EduCo moeten we een aanspreekpunt vaststellen uit ons 

bestuur. Louisa wil dit wel doen. 



c. Activiteitencommissie: Nieuw leven in blazen? Louisa, Olga en Arthur zijn 

enthousiast. Louisa merkt op dat dit een mooi doel is voor in het beleidsplan. 

7. Activiteiten 

a. Verwachtingen uitspreken over activiteiten en hoe in te plannen. Minimaal 

twee bestuursleden aanwezig per activiteit. 

i. Juli: iets té ambitieus 

ii. Augustus: Louisa geeft aan dat iets serieus doen in augustus het 

handigst is, omdat mogelijk gezien de hoogoplopende besmettingen 

informele activiteiten nog niet echt kunnen aangezien deze vooral 

fysiek populair zijn. Olga wil derde week van augustus, Femke merkt 

op dat het dan wel intro is bij universiteiten en hogescholen. Datum 

augustus via datumprikker. 

iii. September 

iv. En verder..? 

b. Eerste borrel plannen (leden ontmoeten): snel doen om te laten zien dat wij het 

nieuwe bestuur zijn. Maar in augustus nog niet handig. 

c. Afdelingsweekend: Logan gaat morgen weer verder met organiseren van dit 

weekend, Logan wil dit graag met Femke wegens de functie als 

politieksecretaris. Louisa geeft aan dat ook samengewerkt dient te worden met 

Puria aangezien deze penningmeester is. Weekend wordt waarschijnlijk 

georganiseerd in de blokhut van de plaatselijke scouting in Apeldoorn, Logan 

nog contact op. De dagen worden zaterdag op zondag (25e op 26e van 

september). Iedereen van het bestuur komt! 

d. Contact met XXXXXXXX   (Logan): neemt begin juli weer contact met XXX 

op. Olga wil dit graag op de eerste dag van het afdelingsweekend doen. Logan 

geeft aan dat het 25 september is. XXXXXXXX   komt van 11.00-12.00 uur 

op zaterdag. Afdelingsweekend is met leden van DWARS Gelderland, 

afdelingenweekend met andere afdelingen. Andere naam van 

afdelingsweekend is nodig wegens verwarring. 

e. onze afdelingsbuddy ontmoeten. 

f. Brainstorm activiteiten – wat willen we allemaal doen?: 

i. Brainstorm netwerken – met wie kunnen we allemaal contact 

opnemen? (andere besturen, pjo’s, organisaties e.d.) 

ii. Gezien de tijd, wordt dit punt verplaatst naar de volgende vergadering 

(deze is voor het reces). Datumprikker wordt morgenavond gemaakt. 

 
8. Overige zaken 

a. Creatieve manier om onszelf voor te stellen aan de leden om de afdeling weer 

wat nieuw leven in de blazen na Covid: Nieuwsbrief en wie-zijn-wij-pagina. 

Logan geeft het idee om ook een video te maken van ieders leukste plek in 

Gelderland. 

b. Uitje met bestuur om elkaar beter te leren kennen 

c. Wat hebben we nodig als nieuw bestuur? Waar lopen we tegen aan? Olga geeft 

aan slordigheid met data. Pepijn gaat de notulen die Yvar maakt AVG-proof 

maken. 

9. WVTTK: Femke geeft aan dat als politiek-secretaris een abonnement XXX 

XXXXXX nodig is, vraagt af of dit te declareren is bij DWARS Gelderland. Puria 

geeft als penningmeester aan dat dit mag, dit wordt doorgegeven aan KasCo. 



10. Vragenrondje: Hoe kom ik bij de notulen? Yvar: stack en de nieuwe app die 

aangemaakt wordt door Olga 

11. Sluiting: vergadering gesloten om 22:05. 
 

 

 

 

 

 

 

 
AP What Who When/priority Remarks 

1.1 Maken nieuwe actielijst Louisa en Yvar High Via bijvoorbeeld 

todoist. 

1.2 Invullen vakanties Iedereen High Olga stuurt 

document door voor 

inplannen va 

kanties 

1.3 Voorstelstukjes nieuw bestuur Olga, Arthur en Puria High  

1.4 Foto’s nieuw bestuur voor op 

de site 

Iedereen High  

1.5 Datumprikken DWARS 

Academy afdelingstraining 

Olga High  

1.6 Deadline beleidsplan 

achterhalen 

Yvar High  

1.7 Femke en Polco dienen 

verbonden worden 

Femke en Pepijn High  

1.8 AcCo opnieuw leven inblazen Iedereen Medium Belangrijk punt in 

ons beleidsplan? 

1.9 Activiteit augustus plannen Iedereen  Derde week van 

augustus 

1.10 Datumprikker maken en 

invullen voor volgende 

vergadering 

Yvar en iedereen High Uiterlijk 

morgenavond 

ingevuld! 

1.11 Maken video’s voor leukste 

plek in Gelderland 

Logan en iedereen High  

1.12 Iedereen moet in stack kunnen 

komen 

Yvar High Yvar regelt dit nog 

met XXXX 

1.13 Aanmaken aankondigenapp 

sgroep voor 

bestuur 

Olga High  

     

 


