
DWARS Gelderland – Agenda bestuursvergadering 

Datum: 11-01-2019 
Locatie: Radboud Universiteit Nijmegen 
Tijd: 13:00 – 15:30 
Aanwezig: Tony, Meryn, Rens en Sander, Jimke 
Afwezig: Faith en Kunsel 
Genodigden: nvt 
 
1.  Opening – 13:00 

a. Landen  
Geland 

b. Agenda vaststellen 
Vastgesteld 

c. Notulen vorige vergadering (bijlage 0.1) 
Vastgesteld, Sander maakt die AVG.  

d. Kalender 
>11 januari (all): meereizen naar het gala. Omkleden bij Sander, met de bus naar 
Nijmegen Centraal, Meryn ontmoet iedereen daar. In de pauze zoekt Jimke dat uit en 
zet dat in de off-topic en aankondigingen. Daarin roepen we ook op dat als je terug 
gaat je dat aangeeft zodat mensen mee kunnen als ze ook richting huis willen.  
>16 januari (R): raadslid interview Apeldoorn (AZ activiteit) Apeldoorn. Rens vraagt 
nog in de off-topic om vragen/gaat hypen. Nieuwe mensen in Apeldoorn benadert hij 
direct en persoonlijk.  
>17 januari: Mawteni activiteit (F), Alles is geregeld. Locatie is bij hen, we kunnen uit 
verschillende opties kiezen Nijmegen 
>24 januari: filmavond (M) Wageningen. Voor maandag krijgt Toon van Meryn alle 
info en zet Toon het online. De voorlopige planning is om 19:00 in LinksBoven. Meryn 
regelt met een Wagenings lid beamer en sleutel e.d.  
>6 februari (T/GL Nijmegen): Open Mic met GroenLinks Nijmegen. Nijmegen. Dit 
benoemen we tot onze borrel. Toon regelt dit.  
>8 februari: theatersport (T) door Toon. Nijmegen. Toon vraagt alleen of een 
studentenorganisatie (X) akkoord gaat waar X ‘officiëel’ mee-organiseert, DWARS 
draagt verantwoordelijkheid voor de activiteit, X voor de staat van theater C, waar 
DWARS weer garant voor staat. We bieden ze ook een optie aan om volledig mede 
organisator te worden. Als ze daar mee akkoord gaan dan doen we C, anders gaan 
we op zoek naar een buurtcentrum. Toon kijkt ook naar sportzalen als alternatief. 
>12 februari (S): (12 feb) workshop openbaar spreken Nijmegen. DWARS Academy 
heeft nog niet gereageerd. Anders zoeken we een alternatief.  
>20 borrel met de AcCo (J&F): Alles is geregeld Arnhem. Jimke regelt zsm een 
locatie in Arnhem, het liefst voor maandag. Toon verandert de locatie zsm naar 
Arnhem (er staat nu Nijmegen).   
>26 februari (J): Politischer Asschermittwoch. Deventer. Samen met DWARS 
Overijssel. Zij nemen de lead. Jimke communiceert met ze  
>6 maart (T): DWARS meets Gelderland. Arnhem. Komt allemaal goed. T: Hoe gaan 
we iets minder actieve mensen optrommelen en welkom laten voelen? Jimke: iets 
meer persoonlijk benaderen. Vragen welke trein enzo. -Sander: wil het eigenlijk meer 
openstellen voor DWARSers uit randprovincies dan voor Gelderse jongeren -Toon: ja 
maar het idee was wel zo veel mogelijk laagdrempelig er voor zorgen dat politici niet 
per se ver van de Gelderse jongeren af staan. De politici verwachten zelf ook 
jongeren uit Gelderland te ontmoeten. De conclusie is: alleen DWARSers uit 
Gelderland, maar die definitie hanteren we niet heel strict (dus enthousiaste jongeren 
die niet DWARS zijn, of DWARSers uit de buurt die ook willen komen mogen heus 
komen, alleen niet te veel).  
>12 maart (R): AZ DWARS borrel. Apeldoorn. Alles moet nog worden geregeld. 
Timing ongeveer om 18:30 inloop, 19:00 start. Simpele borrel in café.  
>17 maart (J): Doetinchem GroenLinksgesprek-ding. Jimke gaat namens DWARS 
spreken bij GL Doetinchem. We wachten op GLD met wat wij zelf willen doen qua 
promotie en samenwerking/opstelling voor niet-Doetinchemse DWARS-leden. 



>20 maart (S): Iran-analyse evenement Nijmegen. JS voor uitnodigen om samen met 
hoogleraar Bert-Jan Verbeek een soort lezing te doen. We nodigen andere PJOs ook 
uit om hun sticker op te plakken.  
>24 maart (J): Laser gamen. Arnhem. Alles moet nog geregeld. 
>1 april (J&T, en iemand uit Waggie): Speurtoch. Wageningen. Alles moet nog 
geregeld, doen we buiten.  
Gebruik algemene kalender: alles wat op onze eigen agenda staat, en alles wat die 
we in de aankondigingen willen hebben.  

e. Doorlopen actiepunten 
Doorgelopen. 

f. Stukken ter informatie 
Doorgelopen. 
 

2. Mededelingen – 13:30 
Aanmeldformulieren. Houdt in dat je op de website je moet inschrijven via een formulier. En als je je 
inschrijft, dan heb je commitment, is voor het bestuur fijn dat je weet dat je komt. Kun je direct 
aanspreken. We maken, met uitzondering aanwip-activiteiten (borrel, open mic, nieuwe ledenavond). 
We doen standaard een inschrijformulier als de activiteit helemaal af is.  
3. Activiteit met een lid – 13:40  
 Een lid heeft aangeboden om iets te regelen met Lisa Westerveld in de Tweede Kamer. Ook nu de 
werkperiode van deze persoon eindigt. Laten we kijken wanneer Lisa kan. Sander gaat daar 
achteraan.  
4. Meereizen congressen DWARS en GL - 13:50 
Meryn vraagt aan de Penningmeester van het Landelijke Bestuur hoe het zit met declaratie van 
reiskosten naar het DWARS congres én het GL congres.  
Toon maakt daar evenementen van in de agenda en op Facebook.  
5. Wageningen niet vergeten – 14:00 
Zijn we niet vergeten, zie kalender.  
6. Datum bondingsactiviteit – 14:10 
Gepland op 24 of 25 februari overdag, afhankelijk van beschikbaarheid Faith en Kunsel.  
7. Relatie met RU, HAN, WUR en gebruik maken van infoborden – 14:15 
RU: Sander neemt contact op met leden van de studentenvakbond en eventueel met andere PJO’s. 
HAN: Jimke neemt contact op met HAN om te vragen, maar wacht even op de ontwikkelingen in de  
WUR: Meryn vraagt aan ex-bestuur DWARS Wageningen hoe het precies zat met lokalen en borden 
van WUR gebruiken.  
8. Start communicatieplan (Bijlage 1.1) – 14:30 
 
 
 
9. Mediaplanning – 14:35 

Medium Wanneer? Wat? Inhoud? Wie? 

Insta Maandag na de 

BV (13-01) 

Evenementen van die 

week 

Apeldoorn, 

Mawteni 

Toon 

Facebook + 

Insta 

Dinsdag na de 

BV (14-01) 

Heet hangijzer Gelderse 

gemeenten 

vaccinatie-

plicht 

Sander 

Facebook Donderdag na 

de BV (16-01) 

Social 

post/aankondiging/promo 

Save the 

date 

DWARS X 

GL2D 

Toon 

Insta Tweede 

maandag na de 

BV (20-01) 

Evenementen van die 

week 

Filmavond Toon 



Facebook Tweede 

woensdag na de 

BV (22-01) 

Politiek inhoudelijke post Groene 

woontorens 

Sander 

Insta Tweede 

woensdag  (22-

01) 

Off-topic post (quotes/eten/waar 

ga jij op vakantie/DIY groen tips etc) 
Recept van 

Meryn 

Meryn & 

Jimke 

Facebook Tweede vrijdag 

na BV (25-01) 

Terugblikpost Ariane Rens & 

Tony 

Insta Eventuele 

feestdagen in 

deze 2 weken 

Feestdagen wens Nvt Nvt 

Website Vrij Iets Nvt nvt 

Overig 11-01-2020 Ariane aankondiging Ariane Tony 

 
Nieuwsbrief:  
DWARS x GL2D (Toon) 
Agenda (Toon) 
Avonturen AJ (Annemiek) 
Status PP (Sander) 
Vuurwerk (Sander)  
Jimke’s Jolige J (pickupline) (Jimke) 
 
 
9.  Rondvraag – 15:00 
Faith kan niet meer bij fractievergaderingen van Nimma aanzitten. Sander maakt het werkplan en 
neemt het dan mee.  
Conclusies uit de afdelingstraining:  
10.  Volgende keren – 15:10 
28 januari om 16:00 in Arnhem 
11.  Sluit – 15:20 
Vergadering gesloten 
 

 
 
Ter informatie stukken zullen niet inhoudelijk behandeld worden. Vragen ter verduidelijking 
kunnen gesteld worden tijdens de vergadering, of kunnen voor of na de vergadering een-op-een 
besproken worden met de relevante persoon.  
 

 
Ter informatie 
I Lopende zaken Voorzitter - (2.1 Sander)  
Geen vragen, geen opmerkingen. 
II Lopende zaken Vicevoorzitter - (2.2 Jimke) 
Geen vragen, geen opmerkingen. 
III  Lopende zaken Secretaris - (2.3 Toon) 
Geen vragen, geen opmerkingen. 
IV Lopende Zaken Penningmeester - (2.4 Meryn) 
Geen vragen, geen opmerkingen. 
V Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.5 Faith) 
Geen stuk aangeleverd. Geen vragen, geen opmerkingen. 
VI Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.6 Kunsel) 
Geen stuk aangeleverd. Geen vragen, geen opmerkingen. 
VII Lopende zaken Bestuurslid Veluwe (2.7 Rens) 
Geen stuk aangeleverd. Geen vragen, geen opmerkingen. 



 


