
Agenda bestuursvergadering 9 november 2021 

19:30 – 21:30 VIA ZOOM 

Aanwezig: Iedereen 

Afwezig: Niemand 

1. Opening: 19.50 

2. Landen 

3. Mededelingen: Er is een concept begroting opgesteld door Pepijn. Er is wegens 

minder subsidie aan GroenLinks (vanwege zetelverlies in de Kamer) ook minder 

subsidie vanuit DWARS Landelijk. Dit is zo’n 750 euro minder. Dit is jammer want 

we wilden veel geld in campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen stoppen. 

Nijmegen keert 750 euro uit, dit is veel meer dan de andere gemeenten. Dit komt 
omdat er veel DWARS-leden uit Nijmegen komen en omdat we daar veel activiteiten 

organiseren. Olga: en omdat ze ons zo leuk vinden. 

 
 

4. Doorlopen actielijst ToDoIst: Er wordt een borrel ingepland door Femke, zij heeft hier 

contact voor gehad met xxx  xxx in xxxxxx . Deze hebben teruggemaild, alleen Femke 
had dit over het hoofd gezien. Ze mailt nog terug. De borrel kan via een 

muntjessysteem (ieder lid krijgt gratis 1 muntje op kosten van DWARS GLD, daarna 

is het op eigen rekening. De veganistische snacks zijn ook op de rekening van 

DWARS GLD. De borrel zal (mogelijk) plaatsvinden met GL-provinciaal. 

 

Het abonnement op de Gelderlander moet nog steeds geregeld worden. Dit komt 
omdat er nog steeds geen pinpas binnen is vanuit DWARS landelijk. 

 

We wilden samen met xxxxxxxxxxx iets organiseren voor de Afghaanse 

vluchtelingen. Louisa heeft veel gemaild, maar geen respons. Ze gaat nu via een 

contact van Olga (xxxxx   xx   x  xxxx ) via een interne mail benaderen. 

 

Logan is een mail naar de GL-afdelingen aan het sturen over DWARS-kandidaten. In 

deze mail wordt meteen gevraagd of mensen contact met ons opnemen wanneer nodig. 

 

Brief schrijven met de JS over coalitievorming binnen gemeenten met de PvdA. Dit 

kan vooral omdat de samenwerking met de Jonge Socialisten goed gaat. Dit is slechts 

een brief om aan te raden aan de gemeenten wat wij handig vinden. 

 

5. Werkdruk en privélevens in bestuur 

a. Wat ligt ons te doen? Wie heeft ademruimte nodig? Als geheel op lager pitje? 

– doen wat we nu hebben, geen extra’s. 

Veel mensen zijn druk. Olga heeft wat privéproblemen, Femke heeft het druk, 

Yvar heeft hetzelfde aangegeven, Arthur moet verhuizen en Louisa heeft 

nauwelijks nog kans om andere dingen dan GL en DWARS te doen. Hierdoor moeten we 

slechts (voor een tijd) doen wat nodig is, en niet heel veel extra’s. Olga: is dit handig om 

naar de leden te communiceren (via een nieuwsbrief)? Femke vindt dit prima, Louisa niet, 

ze weet niet of het nodig is om te communiceren omdat er niets misgaat: we doen nog wat 

nodig is, en dat lijkt ook zo van buitenaf. Er verandert niets, het zit vooral in ons eigen 

hoofd. Olga vindt dit ook. Het kan dan de indruk wekken dat er iets mis is, terwijl er niet 



zoveel mis is. Logan heeft slechts nog even tijd om een woonprotest. Yvar kan nog wat 

dingen achter de schermen, zoals de brief naar de PvdA, schrijven, doen. 

Reces komt er ook aan: dit zijn de twee weken van de kerstvakantie: 24 december tot 9 

januari. 

Olga heeft blijkbaar een bestuursvergadering op 28 december ingeplant, deze gaat echter niet 

door, want dat vinden wij (waaronder vooral ook de verontwaardigde Olga, geen goed idee. 
 

Intermezzo: Arthur stuurt flink wat memes in de groepsapp. 

 

Pauze van 20.33 – 20.38 

 

6. Regio’s 

a. Arnhem (Femke update): kandidatenlijst is bekend: 6, 10 en 11 zijn 

DWARSers. 6 en 10 zijn oud-bestuursleden. Deze plekken lekker gaan 

promoten. De niet-jongeren zijn alsnog in de 30, dus niet heel veel oudjes. 

Helaas kan Femke wegens college niet meer echt bij de vergaderingen zijn van 

Arnhem. Er wordt tegen haar gezegd wanneer het voor DWARS relevant is. 

b. Nijmegen (Olga update): Referendum sluit vrijdag, volgende week is de ALV. 

c. Wageningen: Logan: de fractievoorzitter van Apeldoorn was bij een borrel met 

al de GLD-fractievoorzitters. Er is met Wageningen gesproken. Hierdoor kan 

contact makkelijker gezocht worden. Er is binnenkort een ALV, Arthur is 

hierbij. 

d. Veluwe (Logan update): Logan heeft hun mond leeg, dus kan spreken. Op de 

officiële lijst van Apeldoorn is Logan de enige DWARSer. Motie over 

bevorderen van jongerenwerk is aangenomen, mede dankzij Logans invloed. 

Logan kon bij de vergaderingen niet aanwezig zijn omdat hun in Zeeland zat. 

Ook krijgt Logan alleen de mails op hun persoonlijke e-mail, niet op de 

DWARSe, dus mist Logan wat dingen. 

e. Heumen (Pepijn): Er is een lijst, maar geen fractievoorzitter. Ze wilden 

mogelijk een gecombineerde lijst indienen met PvdA, alleen dat gaat niet 

gebeuren. Pepijn staat op nr. 3. Er wordt verwacht dat Pepijn veel 

ondersteunend werk doet, alleen als hij niet in de raad komt dan valt dit werk 

niet meer op hem omdat hij dan misschien iets in de richting van DWARS 

Landelijk gaat. Hij voelt zich niet echt gewaardeerd. ALV is komende week op 

maandag, waar er meer over gezegd wordt. 

 

7. Campagne 

a. ALV’s bezoeken namens DWARS om DWARS-kandidaten te helpen: het is 

goed om bij zoveel mogelijk aanwezig te zijn. De lijst van alle ALV-tijden is 

in een bestandje in interne groepsapp gezet, die van  xxxxxx  is verkregen. 

b. Contact met Gelderse DWARSe kandidaten: groepsapp van alle DWARSe 

Gelderse kandidaten is er. Hier moet het bestuur ook nog bij zodat ze zien wie 

wij zijn. Logan gaat koffie drinken met drie mensen om te kijken hoe Logan 

hen kan promoten. Er is een datumprikker gestuurd om samen te komen, 

Louisa geeft aan dat er misschien een deadline moet worden gemaakt omdat 

deze anders niet wordt ingevuld. In de aankondigingenapp moet worden 

gezegd dat er een campagnecommissie bestaat en wat deze doen (er zitten 

immers 18 leden in) 



c. Flyers landelijk: Logan kreeg een appje door van xxxxx. We kunnen 

gepersonaliseerde flyers en slogans opvragen voor 30 november. Wat moeten 

we er op zetten? En hoeveel flyers hebben we nodig? En hoe duur zijn ze? 

De kosten niet bekend, Logan vraagt xxxx  daarom. We brainstormen nog over 

originele zinnen. Voor de vergadering van 23 nov moet dit bedacht worden. 

Logan vraagt ook aan de leden in de off topic groep of zij nog leuke zinnen 

weten. 

 

8. AAV 5 november 

a. Stemtool: hoe wat wanneer? Olga heeft met xxxx gebeld. Deze was niet 

aanwezig omdat er wat miscommunicatie was. Bij het lijstje met emailadressen 

van de aanwezigen moeten de achternamen nog. Yvar vult deze achternamen 

nog aan. Deze leden worden gebeld met het feit dat zij nog 24 uur hebben om 

te stemmen. We sturen de lijst naar xxxx , die regelt het verder. 

b. Evaluatie: ging goed, beetje jammer dat de stemtool niet werkte. Volgens Joost 

(oud-voorzitter) ging dit echter op de een na laatste AAV ook zo, dus heel veel 

problemen zijn er niet. Verder: nog niet gefeliciteerd naar Pepijn, deze moet 

nog ingestemd worden als penningmeester. 

c. Notulen: Logan past deze nog even aan aan de huisstijl, Yvar zet ze op de site. 
 

9. Afdelingenweekend 

a. Als bestuur zijn alle trainingen gevolgd: iedereen koppelt even kort terug hoe 

dat was en wat we als bestuur daaruit meenemen. 
 

Louisa: Als bestuur is er een training gevolgd waarin afspraken zijn gemaakt 

over hoe we met bepaalde dingen willen omgaan: dit ziet op communicatie, 

termijnen wanneer we reactie willen, etc. 

Er was ook een (geen geweldige) feedback-training hoe we tips en tops moeten 

geven aan elkaar. 

Louisa heeft ook een diversiteitstraining gevolgd, die gegeven werd met 

iemand die ervaring had. Het ging over of er bij activiteiten genoeg mensen 

mee konden doen, en in hoeverre het af en toe nodig is. Bij beweeglijke 

activiteiten kunnen sommigen niet meedoen, maar bij onbeweeglijke 

activiteiten zit er voor sommigen misschien niet veel uitdaging in. Het gaat 

erom in hoeverre het per activiteit belangrijk is om mensen er bij te betrekken. 

Ook is Louisa naar het voorzittersoverleg geweest. Landelijk is bezig met een 

meldpunt over discriminatie, hier mogen geen moties over gegeven worden. 

Afdelingen kunnen hier ook niks mee. Hier is veel discussie over geweest. Dit 

was vrij intens. We mogen hier wat van vinden. 
 

Pepijn: had leiderschapstraining die vooral over leiderschapstypes ging. Dit 

ging over hoe denigrerend of steunend was. Pepijn vond het nuttig maar wist 

niet hoeveel hij het daadwerkelijk ging gebruiken. 

Verder had hij penningmeesteroverleg, dit ging vooral over de begroting 

Yvar was er niet bij. 

Arthur: vond de leiderschapstraining niet heel interessant. 

Had ook training ledenbinding, waarover het vooral ging dat je zowel 

informatieve als informele activiteiten moest hebben. Aan nieuwe leden moet 



je zeggen wat voor activiteiten er komen en bij een activiteit moet je zeggen 

wat voor nieuwe activiteiten er kwamen. Rotterdam organiseert btw 9 

activiteiten in een maand… 9. 

 

Logan: had communicatietraining over veel standaard dingen die vooral een 

basisuitleg waren die Logan al wist. 

 

Femke: Heeft ook communicatietraining gehad. Samen met Logan heeft ze 

ook een politieke training gehad. Het was op zich wel nuttig, behalve het 

internationale gedeelte omdat wij als regio daar niet zoveel mee doen. 

Leiderschapstraining vond Femke niet zoveel aan. 
 

10. Commissiezaken 
a. PolCo update (Pepijn): Pepijn heeft er helaas weinig aandacht aan kunnen 

geven, maar gaat dit weer oppakken. 

b. EduCo update (Louisa): Superfijne vergadering afgelopen keer. Veel 

actiepunten om scholen te benaderen en gaan wat lespakketten opstellen om te 

kijken wat ze willen overbrengen zodat ook de scholen dat weten. Er komen 

misschien wat informele activiteiten binnen de EduCo voor meer binding. Er is 

ook een middelbare scholier in de EduCo, dit is handig zodat je via diegene 

kan kijken hoe je de middelbare scholen beter kan bereiken. Verder zijn er 3 

nieuwe leden bijgekomen sinds de laatste update (totaal is nu incl. Louisa 7)! 

De meesten zijn daarnaast gemotiveerd. 

c. AcCo update (Louisa): geen sollicitatie voor AcCo voorzitter. Nu EduCo aan 

het lopen is, kan hier meer focus op. Met Logan promotiefilmpje hiervoor 

maken. Louisa gaat met een andere regio contact opnemen die recent een (wel 

succesvolle) AcCo hebben opgericht. 

d. CaCo update (Logan): naam is een work in progress. De campagnecommissie 

is opgezet. 18 leden :) 
 

11. Activiteiten 

i. 11 september Windmolenpark 

ii. 25 september Jongerendag 

iii. 23 oktober ALV Groenlinks Nijmegen 

iv. 24 oktober woonprotest Arnhem (Femke/Louisa) 

v. 28 oktober DWARS GLD x IamProfiled (update van Louisa & Yvar) 

vi. 31 oktober woonprotest Nijmegen (Olga/Louisa) 

vii. 30 oktober – 31 oktober afdelingen weekend 

viii. AAV 5 november 

ix. 6 – 13 november (datum volgt) DWARS Gld x Commissie recht & 

democratie (Olga): is helaas niet gelukt omdat Olga wat druk was. 

Wordt naar februari verzet 

x. 16 november gamenight (Femke): wordt naar half 8 gezet. Er zijn veel 

mensen in de discord gekomen. Er wordt één room gemaakt met een 

paar backup-rooms mochten er veel mensen komen. Veel games waar 

maar een stuk of 4 mensen bij hoeven, dus zijn daarvoor meerderen 

nodig. Het is fijn als er meerdere bestuursleden zijn. Louisa en Femke 

zijn er in ieder geval. 

xi. 18 november ALV GroenLinks Nijmegen: nvt 

xii. 20 en 21 november wintercongres DWARS: nvt 



xiii. 26 november stikstofbeleid activiteit (Olga/Louisa): wij hoeven 

slechts een locatie te zoeken hiervoor. Er is een podium nodig waar drie 

of vier sprekers op kunnen staan. Louisa gaat na de vergadering bellen. 

Het is de bedoeling dat het in Nijmegen plaatsvindt. 

xiv. 27 november bestuursuitje muZIEm (Louisa): activiteit voor 

bevordering teambuilding en inclusiviteit. 

1. Locatie update van louisa: wordt een donkere tour waar je niet 

echt afstand kan houden omdat je niets kan zien. Pepijn: 

hoeveel gaat dit kosten? Centraal punt door Pepijn: kijk goed 

naar de begroting voordat je kosten maakt! We hebben volgend 

jaar niet heel veel geld. 

xv. Nieuwe leden avond/borrel: 16 december: zie todoist-punten. Olga 

moet Monique van provinciaal GL appen hierover. 

 
12. Sociale media planning: aandacht besteden aan paarse vrijdag (10 dec), omdat inclusie 

een belangrijk punt in ons beleidsplan is. 

Aankomende zaterdag is het wereld-vriendelijkheidsdag: dit komt op insta. Op insta 

komt ook nog iets over de gamenight. Logan heeft al iets voor Kerst en Oudjaarsavond 

gemaakt. 

 

13. WVTTK: Pepijn: komt zonneveld in de buurt van Heumen, zij willen jongeren 
hiervoor bereiken. Hier moeten we iets mee doen samen met de JS en de JD om te 
laten zien hoe ook jonge mensen hierin kunnen investeren. Dit doen rond februari. 

 
14. Vragenrondje: Pepijn: heb je er nog wel lol in? (voor de mensen die bij de AAV 

waren) 

 

15. Sluiting vergadering om 21.48 
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