
Agenda Bestuursvergadering DWARS Gelderland - 8 maart 2022 

Aanwezig: Iedereen 

Afwezig: Niemand 

Start vergadering: 19.52 

1. Vaststelling doel van de vergadering: Dit is slechts een korte vergadering over 

campagnedingetjes. 

2. Adverteren: Als we geld overhouden van campagne gaat dit naar flyers voor de EduCo, voor na 

de verkiezingen (rond de 100 euro). Handig om promotie van alle DWARSe kandidaten te doen 

(namen en nummers), dit betaald adverteren op Insta, voor heel Gelderland. Doelgroep 18-30. 

Komt morgen online. 

Resterend campagnebudget is 435 euro, maar hier hoort ook campagnebudget van het eerste 

halfjaar van het volgende bestuur (zo rond de 135 euro wat we over gaan houden voor hen). 

Hoeft immers niet al te veel over voor volgend bestuur, aangezien het grote campagnewerk door 

ons is gedaan (zij hebben immers geen gemeenteraadsverkiezingen). 

Vrees dat de lijst met alle DWARSe kandidaten niet goed blijft hangen. We kunnen ook de een 

lijst specifiek per regio maken voor de kandidaten van die regio. Wellicht kan dit ook met foto’s, 

zodat dit makkelijk opvalt. We hebben hier echter te weinig tijd voor, om te wachten op respons. 

Wellicht een foto of slogan van een gemeente bij de post. Femke kan Logan hierbij helpen om dit 

te maken. 

3. Flyeren: vijf mensen voor Wageningen, drie voor Arnhem, 6 voor Apeldoorn. Locaties om te 

verzamelen: Wageningen = Station Ede-Wageningen; Arnhem: Centraal Station; Apeldoorn: 

Centraal Station; Nijmegen: Campagnepand. Iedereen even inlezen in wat er aan de hand is in de 

gemeente waar je flyert! 

4. Studenten-Huis-aan-Huizen: Louisa is overzichten aan het maken voor vrijwilligers en van 

plekken om langs te gaan (SSH&-gebouwen). 

5. Weekplanning: morgen evenement met XXXXXX en flyeren op de Han. Donderdag Huis- Aan-

Huizen Vrijdag tot zondag is flyeren. Vrijdag heeft Olga tevens ook een debat. Maandag is ook 

weer huis-aan-huizen. 

Sluiting Vergadering: 20.40 
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