
Agenda bestuursvergadering 23 november 2021 

20.05– 22.13 VIA ZOOM 

Aanwezig: Iedereen 

Afwezig: Niemand 

1. Opening 
 

2. Landen 
 

3. Mededelingen 
- Pepijn officieel onze schatbewaarder: Pepijn is bijzonder enthousiast 

Hij heeft alleen nog steeds een probleem met zijn pinpas: Pepijn zijn pas was 

verbonden met DWARS Landelijk, dus we kunnen nog steeds niet bij onze 

rekening. Hierdoor heeft Pepijn moeten voorschieten, dit heeft hij wel bij landelijk 

kunnen declareren. 

- Mededelingen vanuit congres: Er waren geen sollicitaties voor penningmeester bij 

landelijk. Ook is er geen nieuwe secretaris (deze is ad interim). Motie door 

Overijssel is niet aangenomen: deze werd verkeerd geïnterpreteerd. Overijssel zou 

niet genoeg verbinding hebben. Leek op het congres alsof de Randstad-afdelingen 

heel close waren, in tegenstelling tot de andere afdelingen. Blijkt ook uit de grote 

Randstad-vertegenwoordiging in het Landelijk Bestuur. Olga vindt XXX   

vreselijk niet fijn. 

Er werd een beetje toxisch jegens XXX gedaan zowel op het congres, als erna in 

de groepsappen. Naar onze mening onterecht. 

Uit het congres bleek dat de RvA niet echt kritisch ging zijn tegenover het 

Landelijke Bestuur. Dit is waarschijnlijk ook omdat ze elkaar van te voren al 

redelijk kenden. 

 

4. Doorlopen actielijst ToDoIst: 
Zinnen en slogans voor op de campagneflyers blijken lastig te bedenken. Voor vrijdag 

inleveren! 

Arthur is helaas niet bij de ALV van Wageningen geweest. Hij heeft wel mails nog 

gestuurd aan de Wageningen-fractie, maar heeft nog geen reactie. 

Heumensoord wordt waarschijnlijk niet opengehouden vanwege dat de gemeente er 

fel op tegen is. 
 

Intermezzo: Louisa wordt ontvoerd 

 

5. Regio’s 
a. Arnhem (Femke update): Borrel blijft staan, totdat we weten if corona hits bad. 

b. Nijmegen (Olga update) 

i. Wooncoalitie bespreken (+ Arthur): hoeven daar niet echt als DWARS 

naar voren te treden. Maar het is wel goed om hier betrokken bij te 

blijven. Doel van hen is het opstarten van een brede beweging die zich 

in Nijmegen opzet om zich hard te maken voor een betere 

woningmarkt. 

c. Veluwe (Logan update): Logan is uit de campagnecommissie gestapt. 

Vuurwerkverbod was eerst in Apeldoorn, en is nu landelijk. Begin December 



komt XX  online langs. Binnenkort is er ook een borrel, Logan skipt hier 

(waarschijnlijk) een vergadering voor. 

Arthur verlaat de vergadering wegens hoofdpijn 

d. Heumen (Pepijn update): Heumensoord moet in de gaten worden gehouden 

hoe dit ontwikkeld, aangezien de gemeente daarover gaat. 
 

 

 

6. Geldzaken met zonder pinpas update (Pepijn): XXXX  is niet lief, want pinpas is (nog 
steeds) niet geregeld. Pepijn heeft pinpas doorgeknipt aangezien hij een DWARS 
landelijk pinpas had. Geld wat voor social media programma moet worden betaald 

(110 euro) hebben we niet want we hebben geen pinpas. Yvar schiet even geld aan 

Olga voor, zodat zij het alvast kan betalen en dan kan declareren. 

Landelijk kan er niet zoveel aan doen dat de bankpas er nog niet is, maar misschien 

van bank overstappen? 
 

7. Campagne (Logan update) 
a. 3 december Nijmegen-meeting: Dit is een meeting ter vertegenwoordiging van 

DWARSe kandidaten voor Nijmegen. Dit is niet opgezet door DWARS GLD, 

maar we ondersteunen het wel. We (Pepijn) gaan hierbij zitten om mee te 

vergaderen. Er is nog een ruimte hiervoor nodig. Dit samen met hybride 

vergadering. Ruimten kosten alleen geld, deze moet niet te duur zijn. Kan ook 

in een kroeg. Tegelijkertijd is er ook een campagne DWARS Gelderland- 

meeting (met Logan en Olga) . Deze moeten echter (momenteel nog) niet 

samen. 

b. Misschien is het handig om een minicampagne op te zetten via sociale media. 

Op 3 december wordt dit dan verzameld, en voor 3 december moeten mensen 

hun minicampagnes opgestuurd hebben. 

 
8. Sociale media planning: Post over borrel. Ook komen er nog posts over AJ, en een 

post over dat er een bestuursvergadering is geweest, met wat memes er in die door de 
notulen te lezen te begrijpen zijn. 

 

9. Mentale weerbaarheid bij jongeren in Gelderland 
a. Mededeling: overleg gepland nav sessie bij PLV: Olga kwam wat vertellen 

ov.er veel jongeren die niet zo lekker in hun vel zitten. Aantal aanwezige 

raadsleden wilden hier ook wat mee, en wilden afspraken maken om voor het 

nieuwe jaar al met dit onderwerp aan de slag te gaan. Overleg hierover is 14 

december. Pepijn en Logan zijn dan beiden ook niet bij die vergadering, dus 

die bestuursvergadering gaat niet door en wordt waarschijnlijk naar de 7e 

verplaatst. 
 

b. Kunnen we als afdeling iets laagdrempeligs bedenken voor de leden tijdens 

deze lockdown? Kunnen ook ideeën zijn die niet heel veel tijd (of juist wel) 

kosten. 

 

10. Commissiezaken 
a. PolCo update (pepijn): niet veel te melden wegens gezeik met de pinpas. 

Misschien kan er gekeken worden naar de mentale weerbaarheid na overleg 

van 14 december. 



b. EduCo update (louisa): zijn een aantal mensen bij de volgende vergadering, en 

degenen die er niet bijzijn sturen actiepunten op: dus er is leven. Louisa stuurt 

deze week een tekst aan Yvar voor ledenwerving in de nieuwsbrief. Er was een 

spreker over genderneutraliteit en seksualiteit, en er was de vraag hoe je dat 

kan doen in het onderwijs. Dit kan goed (bv met cdc) worden besproken op 

scholen. 

c. AcCo update (louisa): vanwege coronamaatregelen is het moeilijk om mensen 

te vinden hiervoor. Veel mensen hebben namelijk mentale problemen en 

voelen zich naar. Fysieke activiteiten gaan daarnaast ook moeilijk lukken. 

Acco is nu dus eigenlijk ook niet heel leuk. Maar we laten het niet los! Het is 

een work in progress. 

d. CamCo update (logan): Het lijkt leuk om huis-aan-huis te gaan flyeren. Het 

gaat om het bedenken en uitvoeren van campagnes om DWARS en GL op de 

kaart te zetten. 

We moeten even kijken wat mensen zelf kunnen doen, en wat wij kunnen 

faciliteren. Logan heeft 12 mensen die gelukkig veel zelf kunnen doen, want 

hun heeft het zelf gewoon druk. 

Er is een groepsapp met 12 deelnemers, waarvan in ieder geval een paar actief. 

Er is formeel nog wel een voorzitter en secretaris voor nodig, dit kan nog even 

niet, dit moet ingestemd worden op de zomerAAV. We zijn op zoek. Eerste 

vergadering is gepland op 3 december, het liefst ’s middags zodat Olga erbij 

kan zijn. 

 

e. Werving: wat kunnen we doen? Vooraf aan bestuursuitje komt een filmpje ter 

werving voor de AcCo. Logan gaat hier iets moois van maken. 

Pauze van 21.07-21.15 
 

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) 

x. 16 november gamenight (Femke) 

xi. 18 november ALV GroenLinks Nijmegen 

xii. 20 en 21 november wintercongres DWARS 

xiii. 26 november stikstofbeleid activiteit: ICM commissie natuur, milieu 

en landbouw van DWARS Landelijk. Louisa en Yvar zijn hierbij. 

xiv. 28 november protestmars Rotterdam geweld tegen vrouwen 

1. Uitgenodigd – verspreiden onder leden?: donderdag instapost 

erover wegens internationale dag tegen geweld tegen vrouwen 

2. 13:30 Schouwburgplein 

3. Samenwerking tussen DWARS RR, ROOD, BIJ1, RE en WE 

STRIKE BACK 

xv. 27 november bestuursuitje muZIEm (Louisa): 14.15-16.30. 



xvi. 16 december: borrel 
 

 

12. WVTTK: 24 november (morgen) is er EHBO-cursus voor Logan en Louisa. Logan 
kan hier niet bij zijn omdat deze tot te laat doorgaan. Deze is nog niet betaald, maar 
we maken hier wel kosten door. Niemand anders kan in hun plaats. Om je ziek te 

melden terwijl je dat niet bent, is moreel verwerpelijk, daarnaast gaat dat juridisch niet 
lukken. Logan stuurt een mail dat hun niet kan komen. Hopelijk hoeven we niet te 
betalen, maar dat horen we nog. 
Louisa kreeg een vraag van JS over wat er met XXX  gebeurd was binnen de 

wooncoalitie. Hier moesten we met XXXX (JS) standpunt over innemen aangezien 

XXXX ook op de lijst van PvdA Nijmegen staat, dit terwijl XX racistische dingen 

heeft gezegd. Wij hebben dit ten tijde van de wooncoalitie openbaar verworpen. 

Samenwerking met de PvdA en JS wordt hierdoor niet uitgesloten. Wij zijn tegen 

racisme en samenwerking moet inclusief zijn. Mag XXX  nog op de lijst? PvdA moet 

dit zelf weten. Ons standpunt over zijn uitspraken zijn niet veranderd, maar wij gaan 

niet over hun lijst. 

 
13. Vragenrondje: Yvar: kan iemand de avg-proof-maken-taak van Pepijn overnemen? 

Het wordt aan Arthur gevraagd of deze dat kan. 
 

14. Sluiting – 22.13 
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