
DWARS Gelderland –  bestuursvergadering 

Datum: 18-12-2019 
Locatie: Stadhuis Nijmegen 
Tijd: 16:00  
Aanwezig: Tony, Meryn, Rens en Sander,  
Afwezig: Faith en Kunsel 
Genodigden: nvt 
 
1.  Opening – 16:00 

a. Landen  
Geland.  

b. Agenda vaststellen 
Vastgesteld 

c. Notulen vorige vergadering (bijlage 0.1) 
Vastgesteld 

d. Kalender  
21 december (J): schaatsen. Alles is geregeld. Duiven. 
8 januari: nieuwjaarsborrel, promotiestukje geschreven, locatie komt nog (S) Arnhem 
16 januari (R): raadslid interview Apeldoorn, locatie komt morgen (Gigant) Apeldoorn 
17 januari: Mawteni activiteit (F), wordt geregeld. Locatie is bij hen, we kunnen uit 
verschillende opties kiezen Nijmegen 
24 januari (T): vuurwerk, Utrecht is akkoord, Fractie van GroenLinks Utrecht wil mee 
graag meedoen. Arnhem, Ede, Wageningen, Apeldoorn, en TK-fractie uitgenodigd, nog 
niks gehoord.  Wageningen 
31 januari: filmavond (M&K), wordt toch in Lux  Nijmegen  
8 februari: theatersport (T) door Toon, HAN-theater is alleen doordeweeks, we willen wel 
echt weekend houden -> toch kijken of buurthuis open wil, kost misschien wel wat geld. 
Nijmegen 
12 februari (S): workshop openbaar spreken. DWARS Academy is nog niet aan boord, 
anders kiezen we iemand anders.  Nijmegen 
20 februari borrel met de AcCo (J&F): alles moet nog geregeld. Arnhem 
6 maart (T): DWARS X GL2D. Lisa is aan boord, we wachten nog op Tineke, we zoeken 
een datum waar ze beiden kunnen. Zodra dat rond is gaan we met GL Gld naar locatie en 
budget kijken en nodigen we alle Gelderse GL politici (raadsleden, wethouders, 
burgemeester, PS-leden, en gedeputdeerde) uit. Arnhem 
 
e. Doorlopen actiepunten 

Doorgelopen 
f. Stukken ter informatie 

 
2. Mededelingen – 16:20 uur 
   Geen mededelingen. 
3. Stand van zaken bestuur en toekomst  

Vóór de 23e hebben we alles geregeld, en daarna nemen we reces tot na nieuwjaar 
(winterstop). Vanaf maart: Toon neemt geen activiteiten op zich (muv vuurwerk en 
DWARS X GL2D, Meryn neemt over), Kunsel en Jimke worden dan gereïntegreerd, 
Sander springt bij als het niet lukt. We laten de politiek (met uitzondering stikstof en 
Arnhem) even voor wat die is, dat pakken we in februari weer op. Sander gaat iedereen 
bellen en flink snijden in het aantal uren, en vanuit daar bouwen we langzaam op naar 
groter voor zover dat lukt.  We nemen als deadline voor het aanleveren van informatie 
over door jouw georganiseerde activiteiten de dag dat de BV stukken moeten worden 
aangeleverd, Sander herinnert ons daar aan 7, 3, en 0 dagen van te voren. Al dit 
aanleveren gaat via slack-kanaal 6-activiteitenchecklist en NIET VIA DE MAIL OF 
PERSOONLIJK.  

4. Bespreekstuk begroting (bijlage 1.3. Meryn) - 16:25 
Flink wat onduidelijkheden, we gaan het hier mee proberen en gaan wat 
conservatiever per activiteit kijken wat we kunnen uitgeven. We gebruiken het geld 
van dit boekjaar nog om snel banners te kopen en kijken naar merchandise bestellen. 
Als we het niet redden, dan gaan we met de penningmeester van het Landelijke 



Bestuur in gesprek om toch er overheen te gaan. We missen nu structureel 850 euro, 
en willen toch meer doen over de hele provincie. Eventueel spreken we de ingeplande 
ruimte voor campagne en promotie aan.  

5. Samenwerken met externen (bijlage 1.1, Sander) – 16:35  
Iedereen gaat akkoord.  

5.  Communicatieplan (bijlage 1.2, Tony) – 16:45 
  We gaan akkoord met herzien plan in deze vorm: 
VANAF 11 JANUARI 

-  We nemen het voorstel van de 4 posts (FB) in de 2 weken op Facebook en de 
wekelijkse agenda op insta over vanaf januari. Daarnaast voegen we toe: 1 inhoudelijke 
post op insta per week, + de (vervierkantiseerde) hete hangijzers.  

- Dat doen we door op elke BV de 8 posts (4 FB, 4 insta) te verdelen, zie hieronder voor een 
voorstelverdeling.  

- Reactief+webcare gebruiken we channel 10-tweetweet voor voor alle drie de socials. Je 
kunt een volledige post of een voorstel posten, geef  dat duidelijk aan. Tag de juiste 
persoon (voor een tweet Sander, een FB post Tony, voor insta tijdelijk Jimke). 

- Reactief insta: Jimke.  
- IEDEREEN ZET INSTA OP HUN MOBIEL EN MAAKT STORIES BIJ EVENEMENTEN WAAR JE 

AANWEZIG BENT (gekoppeld aan FB automatisch!), maak ze engagerend! 
- WhatsApp groepen: Aankondigingen: weekse planning. Maar ook als er iets belangrijks gaat 

gebeuren. Discussie: mee blijven lezen. Inhoudelijk kan je mededeling in Slack zetten wie 
verantwoordelijk is.  Off-topic: twee keer in de week mee doen. Actief vragen of mensen aanwezig 
zijn 

- Website: we komen elke BV met een nieuwsbericht, tenzij we niks hebben 
 
We zetten dit standaard als plan in de BV agenda/notulen en vullen die in: 
Medium Wanneer? Wat? Inhoud? Wie? 

Insta Maandag na de 

BV () 

Evenementen van die 

week 

  

Facebook + 

Insta 

Dinsdag na de 

BV () 

Heet hangijzer   

Facebook Donderdag na 

de BV () 

Social 

post/aankondiging/promo 

  

Insta Tweede 

maandag na de 

BV () 

Evenementen van die 

week 

  

Facebook Tweede 

woensdag na de 

BV () 

Politiek inhoudelijke post   

Insta Tweede 

woensdag  () 

Off-topic post (quotes/eten/waar 

ga jij op vakantie/DIY groen tips etc) 
  

Facebook Tweede vrijdag 

naBV () 

Terugblikpost   

Insta Eventuele 

feestdagen in 

deze 2 weken 

Feestdagen wens   

Website Vrij Iets   



Overig     

 
 
6.  Nieuwe ledenavond – 17:00 
  We herstructureren de nieuwjaarsborrel (8 jan) naar een 
nieuwjaarsnieuweledenavond, laagdrempelig met fris en chips, spelletjes, en muziekje in Arnhem. 
Sander regelt, Toon en Sander doen promo, Toon neemt contact op met de secretaris van het 
Landelijke Bestuur over nieuwe leden expliciet benaderen. Nieuwe leden en chill. Laagdrempelig.  
7.  EHBO-cursus – 17:10 
   Meryn doet onderzoek naar hoeveel dit kost en of het eventueel voor lagere kosten 
kan (via uni of rode kruis studentendesk), we geven voorkeur aan iemand die het meeste bij de  
8. Structurering aanpak van activiteiten – 17:15 
  Alles in kanaal 6-activiteitenchecklist. Nergens anders. Geef volledige update.  
9.  Verkiezingsprogramma- en kandidatencommissies GroenLinks 17:20 
  We kijken hoe we de stem van jongeren in het proces kunnen betrekken.  
11.  Rondvraag – 17:50 
 Toon: Hoe willen we externen willen aanpakken? Dat wordt een agendapunt voor de volgende 
BV.  
 Rens: kunnen we een keer naar Apeldoorn? -> Volgende BV eventueel.  
12.  Volgende keren – 17:55 
 11 januari is de volgende BV, dan plannen we daarna door.  
13.  Sluit– 18:00 
 

 
 
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 
  Allen besproken, geen vragen of opmerkingen, tenzij behandeld in andere 
agendapunten 
I Lopende zaken Voorzitter - (2.1 Sander)  
II Lopende zaken Vicevoorzitter - (2.2 Jimke) 
III  Lopende zaken Secretaris - (2.3 Toon) 
IV Lopende Zaken Penningmeester - (2.4 Meryn) 
V Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.5 Faith) 
VI Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.6 Kunsel) 
VII Lopende zaken Bestuurslid Veluwe (2.7 Rens) 

VIII Leerpunten uit afdelingenweekennd (Deze mogen in lopende zaken                                                    
IX AVG-notulen 30-11-2019  (2.8 Sander) 
X Notulen voorzittersoverleg (2.9 Sander) 
XI Memo voorzittersoverleg (2.10 Sander) 
XII  Notitie Samenwerking met GL-Afdelingen (2.11 Sander) 
 


