
Agenda bestuursvergadering 24/5/22 

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

Afwezig: Louisa 

Opening: 19.34 

1. Landen 

2. Doorlopen actielijst ToDoIst: zijn puur AAV-dingen, zie schema onderin. 

3. Updates 

a. Regio’s 

i. Nijmegen (Olga): kennismakingsvergadering was er afgelopen dinsdag. 

Olga is dus ook weer uitgenodigd vanaf nu. 

ii. Arnhem (Femke): coalitie was voorgaand GL-VVD-D66, en nu komt 

er een coalitie met GL, PvdD en PvdA, en nog een linkse partij. Het 

was leuk dat er bij de borrel ook een flink aantal GL-Arnhemmers 

waren. 

iii. Veluwe (Logan): Apeldoorn is weer opgestart, de portefeuilleverdeling 

is nu aan bod. Er is een beetje gedoe aangezien één van de raadsleden 

vindt dat diegene nare portefeuilles heeft gekregen, komt mede ook 

omdat diegene niet veel aanwezig was bij de verdelingsgesprekken. 

Over twee weken is een inwonersavond met LHBTQI+. Logan is daar 

dus bij in plaats van bij de bestuursvergadering. 

iv. Wageningen (Arthur): coalitie gevormd met GL-PvdA-D66. Arthur 

gaat het coalitieakkoord doornemen gaat kijken of hij weer bij de 

vergaderingen mag zijn. 

v. Heumen (Pepijn): concept coalitieakkoord is af. Wordt eerst nog 

voorgelegd aan de leden binnenkort. 

b. Commissies enz. 

i. KasCo (Pepijn): we zijn flink over de schreef gegaan bij de borrel. Te 

veel gratis eten gegeven (60 eu) en sommige mensen hebben drankjes 

besteld die aan de dure kant zijn (5 eu). Dus er moet mogelijk een 

beperking worden opgelegd. Femke had in de mail aangegeven dat ze 

een klein beetje snacks wilden, maar het was uiteindelijk best veel. Er 

moet hier dus beter op worden gelet, aangezien er weinig borrelgeld 

nog over is. Voortaan ook in de mail aangeven dat je bijvoorbeeld 

maximaal 30 eu aan hapjes wil, daarnaast aangeven dat muntjes (eerste 

drankjes van leden) slechts aan frisdrank, huiswijn en tapbier mag 

worden uitgegeven. 

ii. PolCo (Pepijn): Pepijn werd geappt door XXX over hoe het zat met de 

PolCo. Zij hebben daar vandaag over gezeten. Pepijn wil doorgaan als 

voorzitter en gaat de PolCo opnieuw opbouwen. 

iii. EduCo (Louisa): afwezig 

iv. AcCo (Louisa): afwezig 



c. Inbox (Yvar): een ‘nep-lid’ loopt steeds aan te geven dat diegene in de 

Whatsapp-groepen wil, terwijl diegene niet in het ledenbestand staat en het 

nummer niet echt lijkt te zijn. Erg vervelend  

 

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) 

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

complimenten naar Femke voor het regelen. Wel nog een leerpuntje dus over 

de uitgaven.  

g. Zomer congres – 10, 11 en 12 juni  

i. Pre-congres activiteit (Louisa + Arthur): zijn er nog steeds mee bezig, 

het wordt een kleine activiteit (soort rondleiding met opdrachten 

verdeeld in groepjes) met een borrel, wederom bij Café Bosch.  

h. AAV Bestuurswissel – di 21 juni: zie hieronder.  

i. Update sollicitaties: Femke gaat geïnteresseerden nog even achter hun 

broek aan dat ze daadwerkelijk gaan solliciteren.  

i. Bestuursoverdracht-dag/weekend planning: gaat plaatsvinden op 28 juni vanaf 

19 uur. Yvar informeert XXX en XXX, en laat andere sollicitanten weten dat 

deze dan plaatsvindt. Tevens moeten we misschien ook laten weten dat 

binnenkort de laatste twee vergaderingen hebben, en dat men dus kan 

aansluiten.  

 

 

5. W.v.t.t.k.: Olga: wilde we nog iets met de discussie over XXXX in de groepsapps? 

Nee: dit valt gewoon onder discussie en gaat niet tegen gedragscode in. Zodra het 

beledigend of persoonlijk wordt mag er worden ingegrepen, maar puur omdat iemand 

een andere mening over iets heeft betekent niet dat het bestuur in moet gaan grijpen.  

 

6. Afronding  

 

Sluiting: 20.17 

  



AAV ToDo’s  

Wat regelen? Hoe regelen – wat 

is er geregeld? 

Wie gaat 

regelen? 

Voor wanneer 

regelen? 

Af? 

  

Stemtelcomissie 

regelen 

XXX 

stemtelcomissie 

Olga  ✓ 

- Regelen we ook wat voor mensen die online willen stemmen?  -  

  

Voorzitter regelen XXX is geappt. 
Heeft bevestigd 

Logan ✓ ✓ 

  

Notulist XXX is geappt, 

maar kan niet.  

Pepijn   

   

Nieuwe KasCo 

verkiezen 

Olga en Yvar   ✓ 

  

Oude KasCo moet 
verslag doen en 

decharge verlenen 

Oude KasCo 
uitnodigen. Zorgen 

voor verslag 

Pepijn, wordt 
ingepland 

  

  

AAV-reader 
opstellen 

Yvar  Harde deadline: 

6 juni 

 

- Agenda: maakt Olga  

- Verantwoordingen  

- Sollicitaties 

- Moties/amendementen > hoe communiceren we naar de leden dat deze 

mogelijkheid er is?  

-  

  

Locatie regelen Buurthuis Arnhem 
(19:00) 

 ✓ ✓ 

- Drankjes/catering op locatie 

- Techniek (beamer; microfoon) 

- Locatie gecommuniceerd?  

-  

  

Vacatures maken; 

nalopen en 
publiceren  

    

- Acco leden: is er al 

- Educo leden: is er al 

- Educo voorzitter: is er al 

- Kasco: Pepijn maakt deze 

- ..? 

-  

 


