
Agenda bestuursvergadering 
 

Aanwezig: Louisa, Yvar, Pepijn, Arthur, Logan, Femke 

Afwezig: Olga (ziek) 

Opening: 20.03 

1. Landen 

2. Doorlopen actielijst ToDoIst 

3. Updates 

 
a. Regio’s 

i. Nijmegen (Louisa): blij met verkiezingsuitslag (9 is prima en rechts 

heeft niet gewonnen) en druk met coalitievorming (GL mag hem 

vormen). GL-pand gaat weg, zijn opnieuw aan het zoeken voor een 

ander pand. 

ii. Arnhem (Femke): lang al geen vergadering meer geweest, maar wel 

veel over Whatsapp gesproken. Instandhouding zetels en nog steeds 

grootste partij, dus blij met de uitslag. Één DWARSer in de raad, en 

mogelijk nog één als er een wethouder verkozen wordt (Dit zijn X 

 en XXXX  XX). 

iii. Veluwe (Logan): Wederom blij met uitslag, door extra zetel wegens 

restzetel. Logan niet genoeg stemmen om in de Raad te komen, dus 

gaat achter de schermen werken. Logan kreeg best veel problemen 

omdat hen persoonlijke campagne voerden, en dat vond het 

campagneteam niet leuk. Wellicht wordt Logan fractie-assistent als GL 

Apeldoorn wethouder mag leveren. Rest van Veluwe is niet heel erg 

veranderd, Zutphen heeft wel extra zetels (alhoewel dat niet Veluwe 

is). 

iv. Wageningen (Arthur): GEEN CONTACT! AAAAARGGHGHGHGHGHGH! 

Constante negeerstand. Wellicht contact door een DWARSer die in de 

Raad is gekomen (geheten XXXXXX   XXXX ). 

v. Heumen (Pepijn): Tevreden door verkiezingsuitslag, tweede partij, 

maar niet heel veel bijzonders want wel zetel verloren. Kans dat GL er 

door coalitievorming inkomt, lokale partij (6 zetels) heeft het voor het 

zeggen. 

 
b. Commissies enz. 

i. KasCo (Pepijn): campagnebudget niet meer uitgegeven, aangezien 

Instagram vervelend deed. Dit moet ruim van te voren geregeld 

worden blijkbaar (rond november-ish), wegens allerlei ID-gegevens. 



ii. PolCo (Pepijn): Datumprikker voor vergadering is klaar, wordt er nu 

uitgezonden. 

iii. EduCo (Louisa): vergaderingen waren allemaal doorgepland, maar 

Louisa kan wegens Raad in Nijmegen niet meer op de woensdagen. 

Campagnebudget kan in promotie voor EduCo gestoken worden. 

Logan gaat namens DWARS naar school van Apeldoorn. 

iv. AcCo (Louisa): Zondag heeft Louisa een voorzitterskandidaat (XXXX 

XXXXX) gesproken. Er moet een AAV gepland worden om hem en de 

AcCo (officieel) te installeren.         XXX  komt ook bij de AcCo. 

v. Louisa red beide commissies niet omwille tijd. Louisa handelt wel alles 

wat nu nog staat af, maar iemand in het bestuur moet één van de 

twee wel overnemen. Logan wil de EduCo misschien wel overnemen, 

Arthur de AcCo. 

 
4. Bestuurswerving – bestuursoverdracht 28/6 

a. Nieuwe leden avond plannen en organiseren: kiezen uit de avonden 7, 21 en 

28 april. Allen op de donderdag. Één bestuursinteresseavond en één 

nieuweledenavond. 

b. Bellijsten: eerst mensen uit commissies benaderen. Indien hun nummer 

buiten ledenbestand bij ons bekend is, eerst appen met de vraag om te bellen 

en afhankelijk van het antwoord bellen. Yvar gaat Google docs maken met 

alle mensen waarvan we denken dat diegene in het bestuur kan, waarachter 

gezet wordt of diegene al benaderd is of niet. Femke heeft belangst dus die 

gaat niet bellen, maar is erg goed in spammen op whatsapp. 

c. Bestuursoverdracht: willen wij in het volgende bestuur nog een Politiek 

Secretaris? Landelijk heeft die ook niet meer. Wellicht handig dat degene die 

politiek secretaris in ieder geval de PolCo runt. 

Willen we algemeen bestuursleden directer op aandachtsgebieden plaatsen? 

Is handig, maar is aan het volgende bestuur zelf. 

Louisa en Olga gaan een advies over structuur voor het volgende bestuur 

schrijven. 

Bij landelijk doen ze maand inwerken, is voor ons over het algemeen niet 

nodig. Logan heeft echter een divers pakket, dus voor hen is het mogelijk 

handig om iets langer in te werken dan één dag. 

 
5. Activiteiten 

a. Gezamenlijke borrel met afdelingen: maandagavond 11 april is deze. Alle 

PJO’s in regio Nijmegen-Arnhem hebben een borrel samen. Leden zijn ook 

uitgenodigd, JD organiseert het. Willen wij meedoen? Ja. 

b. Nieuwe ledenavond: sowieso fysiek. Iets laagdrempeligs organiseren als 

spelletjes of een bingo. Of karaoke. Wellicht dan geen nieuwe-ledenavond 



maken maar een nieuw-en-oude-ledenavond. Zaaltje afhuren voor karaoke! 

Olga zorgt daar wel voor (hopelijk, want die vindt dat leuk aldus Louisa, 

hahahah) en anders Louisa. 

c. PJO-debat in Apeldoorn: Logan benaderd door XXXX om een debat te 

organiseren samen met D66. Nu zitten er ook allerlei andere partijen bij. Dus 

wordt een leuk goed (groeps)debat. Ook middelbare scholen worden 

uitgenodigd. Datum is 6 mei. 

d. AAV inplannen: datumprikker moet worden aangemaakt. Femke wil dit doen. 

Yvar zoekt uit hoever van te voren je de AAV moet hebben ingepland en geeft 

dit door aan Femke. 

e. Borrel in Arnhem: dit moet nu wel gebeuren! Femke gaat dit regelen. Het 

liefst op de donderdag, en niet in de buurt van de PJO-borrel. 

f. Knutselavond met oud-campagnemateriaal: leuk idee, maar wel met 

achterliggend doel, anders wordt het alsnog weggegooid. 

 
6. Campagne (Logan, Louisa) 

a. Namens DWARS iedereen voldoende bedankt: 15% van de DWARSe 

kandidaten in de Raad. Jongerencampagne en vrijwilligers zijn bedankt. Nog 

even postje maken waarmee de kiezers bedankt worden. 

b. Afronding – volgende vergadering evaluatie 

 
7. W.v.t.t.k. 

Sluiting vergadering: 21.20. 


