
Agenda bestuursvergadering 14 juni 

Aanwezig: Femke, Yvar, Pepijn, Arthur, Olga, louisa 

Afwezig: Logan 

Opening: 19.32 

Vergaderlink: 

1. Landen 

2. Doorlopen actielijst ToDoIst: Deze is leeg. 

3. Updates 

a. Regio’s 

i. Nijmegen (Olga): Morgen is Olga bij de fractievergadering. Dit gaat 

Olga’s laatste zijn wegens aankomende bestuursoverdracht. Momenteel 

dus geen updates. 

ii. Arnhem (Femke): Vanmiddag nog contact gehad met XXX om nog bij 

een vergadering te zijn. Als het goed is komen er morgen uitnodigingen 

voor de fractievergadering. Hopelijk kan Femke er dan nog een keer 

bijzijn om haar opvolger over te dragen. 

iii. Veluwe (Logan): Logan is niet aanwezig. 

iv. Wageningen (Arthur): Nee, ja, nee. Arthur moet nog even mailen wat 

er allemaal gaat gebeuren in Wageningen. Hij gaat dit vrijdag of 

zaterdag doen. 

v. Heumen (Pepijn): GL zit in de coalitie. Verder niets spannends, ze zijn 

vandaag met alle wethouders naar de Efteling. 

 
vi. Afscheid nemen van fracties + koppelen aan nieuwe bestuursleden na 

de 21e : Wellicht een kaartje sturen naar de fracties met een bedankje 

en overdracht. Yvar: misschien een chocoladereep om mee te sturen die 

we nog hadden? Nee deze zijn blijkbaar op, het oude bestuur had er 

rond de 200 euro aan uitgegeven en er waren er maar 10 of iets in de 

richting voor ons over om uit te delen. 

Na de overdracht gaan we kaartjes versturen naar de fracties van GL in 

Gelderland. 

4. Commissies enz. 

i. Geldzaken (Pepijn): Voor de duidelijkheid: tapbiertjes zijn geen 

speciaal biertjes of halve liters. Deze mogen dus niet voor DWARS 

geld worden verkocht. 

Tijdens pre-congresactiviteit is er rond 60 euro uitgegeven voor eerste 

drankjes. Geen hapjes gekocht, maar helaas wel een paar speciaal 

biertjes. 

Wat voor geld mag er uitgegeven worden voor de bestuursoverdracht?: 

Niet al te veel. Het hoort niet suf te worden op de overdracht, maar er 

mag niet te veel geld kwijt. Willen we het op locatie doen? Wellicht is 

het beter om bij een van de bestuursleden te organiseren, zodat we wel 



iets aan een snackje of drankje kunnen halen maar niet een dure plaats 

hoeven te regelen. 

DWARS landelijk zou 40 euro geven voor de pre-congresactiviteit. Dit 

doen ze alleen niet voor drankjes volgens Arthur (hij had dit van Louisa 

gehoord), alleen dit is het enige waar wij geld aan hebben uitgegeven. 

Pepijn gaat nog even navragen bij Louisa wat nou precies de regeling 

is. 

KasCo doet verder ook heel stug. Ze willen niet met Pepijn in overleg 

om de begroting te controleren. Hoe nu verder? Het moeten de leden 

zijn die voor de KasCo zijn verkozen. Pepijn gaat er nog flink 

achteraan. Anders kan het niet anders dat de AAV décharge verleent. 

ii. PolCo (Pepijn): Gaat een doorstart vinden. Olga gaat erbij en Femke 

blijft erbij. Dus DWARS Gelderland bestuur blijft represent ◆:"-! 

iii. EduCo (Louisa): Louisa is niet aanwezig. 

iv. AcCo (Louisa): Louisa is niet aanwezig. 

b. Inbox (Yvar): Mail over een webpagina maken voor de introductiemarkt. Deze 

pagina is al gemaakt vorig jaar. 

 
5. Activiteiten 

a. Gezamenlijke borrel met afdelingen 

b.  Nieuwe leden avond/dag/ 

c. Nieuwe leden festival landelijk 

d. Afdelings-AAV – do 28 april 2022 (Iedereen? help?) 

e. PJO debat in Apeldoorn – vrij 6 mei 2022 (Logan) 

f. Afdelings-borrel in Arnhem – vrij 12 mei 2022 (Femke) 

g.  Zomer congres – 10, 11 en 12 juni 

i. Pre-congres activiteit (Louisa + Arthur): Er waren een stuk of 16 

mensen dus dat is mooi. Was gezellig en geslaagd. 

h. AAV Bestuurswissel – di 21 juni : Zie schema hieronder. 

i. Aantal AB’s : zijn drie algemeen bestuursleden die hebben 

gesolliciteerd. Dit is dus genoeg. 

Er zijn ook twee voorzitters sollicitanten, mocht een van de twee geen 

voorzitter worden solliciteren zij voor een andere functie hebben ze 

onderling afgesproken. 

i. Bestuursoverdracht-dag 

i. Wie doet wat voor overdracht van eigen functie?: iedere functie 

behalve algemeen bestuurslid wordt één-op-één ingewerkt (via zoom). 

Voor de algemene overdracht moet ieder bestuurslid voor zich even 

bepalen wat diegene wil doorgeven. 

 
6. W.v.t.t.k. Femke: moeten we nog iets voorbereiden voor de AAV of 

bestuursoverdracht? – Bestuursoverdracht: slechts wat jij wil meegeven aan volgend 

jaar over besturen. AAV: je moet je verantwoordingstukje ‘presenteren’ aangezien het 

fysiek is in plaats van online zoals voorgaande jaren. 



7. Afronding 

Sluiting: 20.20 



AAV ToDo’s 
 

Wat regelen? Hoe regelen – wat 

is er geregeld? 

Wie gaat 

regelen? 

Voor wanneer 

regelen? 

Af? 

  

Stemtelcomissie 
regelen 

   Olga ✓ ✓ 
stemtelcomissie 

 - 
  

Voorzitter regelen   is geappt. Logan ✓ ✓ 
Heeft bevestigd. 

Olga gaat met 
XXXX 
doorbespreken. 

  

Notulist Yvar Yvar ✓ ✓ 
  

Nieuwe KasCo 

verkiezen 

Olga en Yvar zijn 

kandidaat. 

 ✓ ✓ 

  

Oude KasCo moet 

verslag doen en 
decharge verlenen 

Oude KasCo 

uitnodigen. Zorgen 
voor verslag 

Pepijn (?)  X 

  

AAV-reader 
opstellen 

  Harde deadline: 
6 juni 

X 

- Agenda 
- Verantwoordingen: Olga, ga hem maken! 
- Sollicitaties: eerst zijn kandidaat-voorzitters aan de beurt, dan secretaris, 

dan penningmeester, dan CC, dan algemeen bestuursleden. Dit wordt 
besproken met de dagvoorzitter door Olga. 

- Moties/amendementen 

- 

  

Locatie regelen Based Buurthuis 

Arnhem (19:00) 

 ✓ ✓ 

- Drankjes/catering op locatie 

- Techniek (beamer; microfoon) 

- Locatie gecommuniceerd? 

- 

  

Vacatures maken; 

nalopen en 
publiceren 

   ✓ 

- Acco leden 

- Educo leden 

- Educo voorzitter 

- Kasco 

- 
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