
DWARS Gelderland – Notulen bestuursvergadering 

Datum: 12-03-2020 
Locatie: Apeldoorn 
Tijd: 17:00 – 19:00 
Aanwezig: Tony, Meryn, Rens en Sander. 
Afwezig: Jimke en Kunsel 
Genodigden: nvt 
 

1.  Opening – 17:00 

a. Landen 
Geland 

b. Agenda vaststellen 
Vastgesteld 

c. Notulen vorige vergadering (bijlage 0.1) 
Iedereen wordt vriendelijk verzocht deze toch wel echt door te lezen.  

d. Kalender  ivm Corona update die halverwege deze vergadering gebeurde zijn 
veel evenementen (sindsdien, tijd van schrijven 25/03) geannuleerd of uitgesteld. 
>12 maart (R): AZ DWARS borrel. Apeldoorn. RS(T) 
  Geannuleerd 
>17 maart (J): Doetinchem GroenLinksgesprek-ding. J, evt S overnemen. 
  Gaat niet door 
>20 maart (S): Iran-analyse evenement. Nijmegen. SM 
  In overleg met JS uitgesteld. 
>26 maart (J): Laser gamen. Arnhem. JMTR 
  Uitgesteld. 
>1 april (S, R en iemand uit Waggie): Speurtocht. Wageningen.  JMST.  
  Twee leden willen graag helpen. De regels gelden voor nu t/m 6 april, we 
werken wel een plan uit, dit kan natuurlijk op korte termijn toch worden gedaan. 
>8 april (M&R en actief lid): Zwerkbal. Nijmegen 
  Uitgesteld, aan een draaiboek en een plan wordt wel gewerkt.  
>16 april JOVD debat (T). Arnhem.  T(SM?) 
  Toon vraagt na of dit nog doorgaat. Sinds evenementen van boven de 100 
mensen verboden blijven tot 1 juni is de kans klein.  
>16 en 17 april  CC de Noordgauw Vrijheidsevenement (R met DWARS Overijssel 
(Sal?)). Heerde. R 
   Scholen zijn gesloten, gaat niet door.  
>21 april (S): Borrel. Nijmegen. SMT 
  Uitgesteld, wordt online.  
>laat april/vroeg mei (R): Apeldoorns debat met JOVD. Apeldoorn. R 
  We gaan kijken of dit nog haalbaar is, anders wordt het geannuleerd. 
> 8 t/m 10 mei Zomerkamp (JST). Vierhouten. SMRTJK 
  De nieuwe regels zijn onduidelijk, maar dit moet waarschijnlijk worden 
geannuleerd.  
> Vierdaagse activiteit (S). Nijmegen. Geen updates. 

e. Doorlopen actiepunten 
Doorgelopen 

f. Stukken ter informatie 
Doorgelopen 

g. Evaluatie afgelopen twee weken 
 

 

2. Mededelingen – 17:30 

  Tijdens vergadering kwam bericht van landelijk: alle fysieke activiteiten zijn ivm covid-19 

minimaal tot 6 april afgeschaft, in lijn met overheidsdirectie. Hoe het verder gaat kijken we nog.  

3.  AAV (C&C omzetten, praktische zaken, Bestuurslid Ede-Wageningen) – 17:40 

  De AAV gaat vanwege Corona niet door.  

kandidat C&C  kan sowieso aansluiten want C&C is in principe geen verkozen functie.  



  Ook kandidaat PolSec wordt gecontacteerd en als actief lid betrokken. Omdat de lokale 

politiek op z’n gat ligt en PolSec een door-de-AAV verkozen bestuursfunctie is, kan Joost niet zo maar 

in functie treden. Daarom houden we hem dicht bij het bestuur, maar wordt hij nog geen volledig 

bestuurslid.  

  Geïnteresseerde Ede-Wageningen wordt op dezelfde manier als kandidaat PolSec betrokken, 

het bestuur stelt eventueel een werkgroep Ede-Wageningen in.  

4.  Idee een lid over laagdrempelige contactpersoon naar leden – 17:55 

  Het idee staan we sympathiek tegenover, het lid vraagt om een soort buddy-systeem bij 

evenementen. In principe, omdat we kleiner zijn dan landelijk, is in eerste instantie dit het bestuur. We 

gaan kijken of eventueel een Algemeen Bestuurslid dit zou willen doen. We gaan bij nieuwe 

evenementen zeggen dat (nieuwe) leden ons een berichtje kunnen sturen als ze hier behoefte aan 

hebben, en het dan meteen te regelen. Sander koppelt terug naar het lid of de vragen nu beantwoord 

zijn.  

5.  PLV – 18:05 

  Tony zou contact opnemen met Voorzitter GroenLinks Gelderland, maar deze is door het 

verbod op bijeenkomsten uitgesteld. De nieuwe voorgestelde datum (intern, nog niet vast!) is 20 juni. 

Tony houdt contact over hoe we dit gaan doen (ook met onze eigen AAV en overdracht in de weg).  

6.  HAH – 18:10 

  Tony was aangesproken door meerdere mensen op DWARS x GL2D dat er weinig DWARSers 

naar HAHs komen, met de vraag of hij ledengegevens met hen wilde delen (met name van niet GLse 

DWARSers). Dat mag AVG niet, daarom wil Tony een plannetje ontwikkelen samen met de HAH 

coördinators van in ieder geval Nijmegen, Arnhem, Wageningen, en Apeldoorn om via onze 

appgroepen en eventueel de website en de nieuwsbrief het makkelijker te maken voor leden om lid 

te worden van de appgroepen van de HAHs.  

7. Mediaplanning - 18:15 

  Overstegen door Corona. We doen dit op ding per ding basis.  

8.   Rondvraag – 18:30  

  De volgende BV is digitaal. 

  Toon: AJ stickers en andere merchandise? – Toon maakt samen met Mark opzetjes en 

ideeën, Meryn zoekt uit hoe en wat qua geld en printen. 

  Volgende vergadering is 28-03-2020  

9.  Sluit – 18:35 

  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)  

  Nieuwe bijeenkomst van voor 14 geweest, worden we uitgebreid bij betrokken (samen met 

andere linkse PJOs en maatschappelijke organisaties). Staat door corona onbekend.   

  

II Lopende zaken Vicevoorzitter - (2.2 Jimke) 

  Niet aanwezig, geen aangeleverd stukje. 

III  Lopende zaken Secretaris - (2.3 Toon) 

  Sander gaat op de kaderdag kijken (maar die gaat ook niet meer door?) of DWARS landelijk 

een tijdspad voor afdelingen kan maken op basis van het algemene GroenLinks tijdpad.  

   

IV Lopende Zaken Penningmeester - (2.4 Meryn) 

  Geen aangeleverd stuk:  

   

V Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.5 Kunsel) 

  Niet aanwezig, geen aangeleverd stukje.  

VI Lopende zaken Bestuurslid Veluwe (2.6 Rens) 

  Geen vragen, geen opmerkingen.  

   


