
Agenda bestuursvergadering 12 oktober 2021 

19:30 – 22:00 HYRBRIDE  

https://us06web.zoom.us/j/85842063002?pwd=Y3duNml4Nm4vZE1ucVJWNFNZdlp0U

T09 

Aanwezig: Louisa (fysiek), Arthur (fysiek), Olga (fysiek), Yvar (online), Logan (online), 

Femke (online) 

Afwezig: Pepijn (ziek)  

1. Opening 

2. Landen 

Iedereen is moe en ziek  

3. Mededelingen 

a. 1 december begroting 

Vandaag besproken met landelijk. Olga en Pepijn pakken samen op. Qua 

begroting zorgen voor brede posten. Mocht iemand input hebben of extra 

dingen om geld voor apart te houden geef dat door aan Olga.  

b. EHBO  

Logan en Louisa hebben de data voor de EHBO cursus. Eind november 

beginnen ze met 3 avonden van 3 uur in Nijmegen. Femke gaat het niet 

doen omdat zij niet kan op de woensdagavond.  

4. Doorlopen actielijst ToDoIst 

Pepijn provincie fractie > XXXXXXXX koppelen  

Mail DWARS landelijk nog sturen of niet? > we moeten aanleiding nodig 

hebben en besluiten what 2 do.  

Promotiefilmpje nog wel voor de polco maar niet meer met pepijn ivm 

tijd.  

Bindkracht 10  (louisa). Nog wat regelwerk maar Louisa moet even 

contact met hen krijgen. Louisa gaat achteraan. Zijn ook al ver met het 

organiseren en bedenken.  

 

5. Regio’s  

a. Arnhem (Femke update) 

Gaat goed, woonprotest komt.  

  

b. Nijmegen (Olga update)  

 

 

 

c. WAAROM LUKT HET NIET OM WAGENINGEN TE KOPPELEN WAT 

MOETEN WE DOEN 

Blijven mailen. Anders via de fractie van Logan. Arthur probeert eerst 

zelf.  
 

d. Veluwe (Logan update)  

Iets met houtrook. Vuurwerkverbod. Logan gaat mailen naar de fracties.  

 

 

https://us06web.zoom.us/j/85842063002?pwd=Y3duNml4Nm4vZE1ucVJWNFNZdlp0UT09
https://us06web.zoom.us/j/85842063002?pwd=Y3duNml4Nm4vZE1ucVJWNFNZdlp0UT09


 

6. Campagne  

a. Strategie en regels  

Tijdens de ALV kunnen de kandidaten worden ingestemd. Daarna is het 

referendum (ergens in november). In november is weer een ALV en dan 

wordt het referendum vastgesteld. In die referendum periode kunnen 

kandidaten omhoog gesteld worden door interne leden.  

 

b. ALV’s bezoeken namens DWARS om kandidaten in te stemmen  

Olga stuurt na de vergadering 1 appje met alle ALV’s in de groepsapps 

met een overzichtje.  

i. Nijmegen: 23 oktober  

ii. Arnhem: 14 oktober  

iii. Apeldoorn: 26  oktober 

 

7. ALV 5 november 

We gaan het online doen.  

a. Dagvoorzitter XXXX (?) 

Logan stuurt XXXXX een appje. Als er iemand anders is dan XXXXX 

dan is dat fijner ivm campagne.  

b. Stemtelcomissie: hoe/wie/wat/waar?  

Hebben 3 – 5 mensen nodig. KasCo Gelderland gevraagd.  

c. Verspreiden van datum en vacatures onder de leden: socials, website, 

groepsapps 

Logan gaat de datum verspreiden op 5 november.  

Olga appje sturen over datum van de ALV  

d. Locatie   

Online 

 

8. Commissiezaken 

a. PolCo update (pepijn) 

Doen we niet ivm afwezigheid Pepijn.  

 

b. EduCo update (louisa) 

Louisa belt morgen met XXXX. Nieuwe leden werven gaat nog niet zo 

snel. Geen dingen gepland want er was nog geen vergadering. Schaars.  

 

c. AcCo update (louisa) 

Nog geen aanmeldingen.  

 

9. Activiteiten  

i. 11 september Windmolenpark  

ii. 25 september Jongerendag 

iii. 23 oktober ALV Groenlinks Nijmegen 

Kandidaten stellen zich voor behalve Louisa want die kan niet. Hier 

aanwezig bij zijn met veel DWARSers, das leuk en belangrijk.  

iv. 24 oktober woonprotest Arnhem (Femke/Louisa) 

Louisa reageren over spreker (actiepunt) 

Moeten nog sprekers gevonden worden.  

 



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

Yvar en Louisa hebben vrijdagavond gesprek gehad. Aziatische 

jongeren die zelf ervaren hebben hoe het is om racistisch bejegend te 

worden. In de media te weinig aandacht voor. Inhoud van de avond: ze 

sturen nog een presentatie door en ze willen vanuit hun eigen ervaring 

dingen vertellen. Op die avond kijken we ook naar hoe we hier meer 

aandacht voor willen vragen.  

Activiteit is online 20:00 – 21:30  

Past heel goed bij beleidsplan, leuk! 

 

vi. 31 oktober woonprotest Nijmegen (Olga/Louisa) 

vii. 30 oktober – 31 oktober afdelingen weekend 
Olga morgen bellen nav bestuursvergadering om te vertellen dat we er 

op zondag niet bij zijn ivm woonprotest.  

 

Persoonlijke keuze of je mee eet of niet, maar vanuit bestuur geen 

bestuursetentje in dat weekend.  

 

viii. AAV 5 november  

Arthur is de AAVguy  

Online 

 

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

democratie (Olga) 

Olga regelt met XXXX.  

 

x. 16 november gamenight (Femke) 

Online 

Nieuwe uitnodiging voor de Discord 

 

xi. 18 november ALV GroenLinks Nijmegen  

Referendum is dan afgelopen. Dan is de definitieve lijst bekend.  

 

xii. 20 en 21 november wintercongres DWARS 
Logan, Louisa, Olga gaan. Olga en Logan nog aanmelden. Arthur en 

Femke kunnen niet.  

 

xiii. 26 november stikstofbeleid activiteit (?) 

Olga ruimt rommel op.  

 

xiv. 27 november bestuursuitje muZIEm (Louisa) 

Regelt Louisa. Hebben veel tijd dus kunnen nog even nadenken over 

het programma.  

 

xv. Nieuwe leden avond/borrel: december?  
 

 

10. Sociale media planning  

a. Huisstijl  

b. Planning maken voor activiteiten post  



 

11. Overige zaken  

12. Vragenrondje 

13. Sluiting rond 22:00  

 

 

 

 

 

 

 


