
Agenda bestuursvergadering 

Aanwezig: Femke, Logan, Yvar, Pepijn, Olga 

Afwezig: Louisa, Arthur 

Opening vergadering: 19.48 

1. Landen 

2. Doorlopen actielijst ToDoIst: voornamelijk dingen over AAV, deze komen zo aan bod. 

3. Updates 

a. Regio’s 

i. Nijmegen (Olga): Olga gaat weer aansluiten bij vergaderingen. Louisa is er nu 

niet om updates te geven. 

ii. Arnhem (Femke): niet meer aanwezig geweest. 

iii. Veluwe (Logan): Logan had nagevraagd waarom de keuze van bepaalde 

partijen in coalitie: SGP blijkt niet erg radicaal-SGP te zijn, tevens bleken de 

partijen die normaal aan zouden sluiten bij een dergelijke coalitie 

(bijvoorbeeld CDA) niet in de coalitie te willen.  

iv. Wageningen (Arthur): Arthur is niet aanwezig, maar ALV is er binnenkort. 

Arthur kan hier niet bij zijn, maar wordt op de hoogte gehouden. 

v. Heumen (Pepijn): PvdA uit coalitie, dus GL komt er mogelijk alsnog in. 

Verder slechts in beginfase van onderhandelingen. 

b. Commissies enz. 

i. KasCo (Pepijn): niets bijzonders. Geen herinneringen meer gekregen over 

BHV-cursus (zie over details vorige notulen), Olga gaat mail sturen naar 

landelijk hierover. Geld overmaken naar locaties borrel en AAV gaat goed 

komen. 

ii. PolCo (Pepijn): voor de AAV een puntje, die wordt zo meteen behandeld. 

iii. EduCo (Louisa): Louisa niet aanwezig. 

iv. AcCo (Louisa): Louisa niet aanwezig, XXX wilde alvast ad interim wat 

dingen gaan doen voor de AcCo. 

c. Inbox (Yvar): Niets bijzonders, voornamelijk ledendingen die niet besproken hoeven 

te worden. 

 

4. 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): Niet doorgegaan omdat er maar 

vier mensen waren. Het debat wordt verplaatst, en er is een datumprikker voor 

aangemaakt. Het is leuk als er zoveel mogelijk leden en de rest van het bestuur 

aanwezig is, dus het zou gezellig zijn als er meer mensen komen :) 

f. Afdelings-borrel in Arnhem – do 12 mei 2022 (Femke): Femke en Olga zijn er iets 

eerder. Femke moest van tevoren al aangeven hoeveel mensen er kwamen, mogelijk is 

er een verkeerde schatting gemaakt en doorgegeven waardoor ze te veel mensen (15-

25) door heeft gegeven. Er zijn vegan snacks en er zijn muntjes voor de eerste door 

DWARS GLD betaalde drankjes.  



g. Zomer congres – 10, 11 en 12 juni: datum in agenda zetten, mocht je dit niet hebben 

gedaan. 

i. Pre-congres activiteit (10 juni): Louisa en Arthur hebben het vooral hierover 

gehad en zij zijn niet aanwezig, dus wij kunnen er niet veel over zeggen. 

Femke appt Arthur even zodat we weten wat er speelt. Het is handig als ze 

even laten weten wat voor taken er nog open liggen zodat de rest van het 

bestuur weet wat opgepakt moet worden. 

h. AAV Bestuurswissel – di 21 juni  

i. Zie ToDo lijstje hieronder: (volgende bladzijde) XXXX (aankomend AAV-

voorzitter) wilde mogelijk ook helpen. Dit lijkt niet erg nodig. 

ii. Niet-leden mogen ook komen, maar mogen niet stemmen. GL Apeldoorn 

komen waarschijnlijk wat mensen! 

 

 

5. W.v.t.t.k. 

 

Sluiting vergadering: 20.55 

 

 

 

  



AAV ToDo’s  

Wat regelen? Hoe regelen – wat is 

er geregeld? 

Wie gaat regelen? Voor wanneer 

regelen? 

 

Stemtelcomissie 

regelen 

Schriftelijk stemmen, 

op de achterkant van 

oude flyers zodat het 

milieutechnisch prima 
is.  

Olga 6 juni 

 

Voorzitter regelen Vero is geappt. Heeft 

bevestigd 

Logan ✓ 

 

Notulist Lucas is geappt?: kan 

waarschijnlijk wel 

Pepijn ✓ 

  

Nieuwe KasCo 
verkiezen 

Als mensen suggesties 
hebben, graag! Olga 

en Yvar willen er 

waarschijnlijk wel in 

Pepijn  

 

Oude KasCo moet 

verslag doen en 

decharge verlenen 

Oude KasCo 

uitnodigen. Zorgen 

voor verslag 

Pepijn   

 

AAV-reader opstellen  Yvar + Logan voor 

huisstijl checken 
Harde deadline: 6 

juni 

- Agenda  

- Verantwoordingen: iedereen moet deze schrijven, deadline is 1 juni 
- Sollicitaties 

- Moties/amendementen > hoe communiceren we naar de leden dat deze mogelijkheid er is: 

voortijds zeggen in de groepsapp 

 

Locatie regelen Buurthuis De 

Lommerd Arnhem 

(19:00) 

Femke ✓ 

- Zaal: genoeg mensen kunnen er in. Kosten zijn 92 euro 

- Drankjes/catering op locatie: twee kannen koffie en thee is er sowieso 

- Techniek (beamer; microfoon): wij hebben zelf al een beamer, dus hoeven daar geen kosten 

voor te maken. 

- Locatie gecommuniceerd?: Wordt na de borrel in Arnhem gestuurd in de 

aankondigingenapp, en wordt vermeld op de site. 

 

Vacatures maken; 

nalopen en publiceren  

   

- Acco leden: staat online 

- Acco-voorzitter: bestaat, maar vacature moet opnieuw online 

- Educo leden: staat online 

- Educo voorzitter: niet online, moet nog gemaakt worden.  

- Kasco: moet gemaakt worden, Pepijn wil dit wel doen. Gelieve voor 3 juni 

- Polco leden: hoeft niet perse aangezien er al een (informele) vacature online staat bij ‘doe 

mee’ op de site. 



- Polco voorzitter: Pepijn wil door, geen vacature nodig 

Logan gaat post maken voor de socials om vacatures te verspreiden 

 

 

 

 

 

 

 


