
DWARS Gelderland – Notulen bestuursvergadering 

Datum: 17-04-2020 
Locatie: Online 
Tijd: 18:00-19:45 
Aanwezig: Tony, Meryn, Rens en Sander 
Afwezig: Jimke, Kunsel 
Genodigden: Wieb, Joost en Veronique 
 

1.  Opening – 18:00 

a. Landen 
Geland 

b. Agenda vaststellen 
Toon had nog een punt, wordt bij de kalender besproken 
De volgende BV gaan we het uitgebreid over de komende AAV hebben 
Bij mededelingen bespreken we ook de regels rond de AAV. 

c. Notulen vorige vergadering (bijlage 0.1) 
Sander heeft alle notulen AVG gemaakt, Toon zet ze binnenkort online.  
Sander maakt deze notulen AVG. 

d. Kalender   
17 april. VrijNietMiBo (MT). WJoR. Discord server. Alles hetzelfde als bij de vorige 
borrel. Meryn deelt zo straks nog even de link met een kom-er-bij enzo berichtje in de 
aankondigingen. 
18 april. Rode inputavond (JoSM). SMJoVRTW. Alles is geregeld. Er moet nog een 
aankondiging uit, die behandelen we bij het media overzicht (zie hieronder). 
21 april. Paarse inputavond (JoSM). MJoVRWS. Alles is geregeld.  
25 april. Online Pub Quiz (T). TMSWRV. Discord server. Toon gaat nog uitwerken 
wat we precies gaan doen met teams en hoe we dat op Discord kunnen doen. Hij 
gaat vragen ophalen bij DWARSers die niet uit Gelderland komen.  
1 mei. Leve de Republiek der Arbeid! (J&W). JWSVRMT Discord server. Joost heeft 
twee sprekers (voorzitter Repubikleins genootschap en SGJP die voor is). Over een 
week gaan Wieb en Joost het precies uitzoeken, met een quiz er bij. Dag van de 
Arbeid element zit waarschijnlijk minder in het inhoudelijke evenement en gaat 
waarschijnlijk iets meer in de pubquiz. 
5 mei. Bevrijdingsborrel (MRT). TSVJoRM Discord server. Rens en Tony.  
14 mei. Film kijken (MR). SMJoRVWT Discord server. Per poll gaan we laten 
bepalen welke film we kijken. 
Week 18 mei (STJR). Evenement over de auto in de binnenstad samen met DWARS 
Utrecht. Discord server. Tony gaat met DWARS Utrecht kijken of er animo is voor 
een datum en gaat kijken of hij iemand van GLU die bezig met de herontwikkeling van 
de Merwedekanaalzone enzo en eventueel een expert.  
29 mei. Commissie Internationaal (S & Commissie). SJoVMTW. Discord server. 
Vluchtelingen/migratie thema-avond, vroeger, nu, en de toekomst. Spreker van 
universiteit.  
Ooit in de toekomst (T). Diversiteitevenement. Discord server. Tony gaat kijken of 
een expert op het gebied van diversiteit iets met ons wil gaan doen. 
 

e. Doorlopen actiepunten 
Doorgelopen 

f. Stukken ter informatie 
Per stuk behandeld, zie onderaan. 

g. Evaluatie afgelopen twee weken 
Omdat eigenlijk alle losse evenementen al gedurende de vergadering besproken zijn 
is dit punt overgeslagen.  
 

 

7. Mededelingen – 18:30 



LB zegt dat de AAV online absoluut niet mag. 

Wij houden 2 juni gewoon aan zo lang dat lukt, maken daar bij de volgende BV een uiteindelijke 

beslissing over.  

3. Activiteiten Politiek Programma – Joost -  18:40 

Allemaal reeds besproken bij andere evenementen. Er was op de eerste avond geen extra opkomst 

naast de PolCo zelf, Joost vraagt zich af hoe er zonder externe input geschreven gaat worden. Er 

komt geen extra input mogelijkheid naast natuurlijk de amendementen.  

4.  Vz-overleg en postspel (zie bijlage 2.7) – Sander – 18:50 

Zie updatestuk VII hieronder. 

5.  Zomerkamp – Bijlage (2.8) – Meryn – 19:00 

Zie updatekstuk IV hieronder.  

6.  Introkraampje JD – Sander – 19:10 

JD Arnhem-Nijmegen wil gezamelijk intromartkje, maar wij doen dat in principe niet, aangezien de 

zomertour vanuit DWARS landelijk geregeld wordt.  

Toon: hadden jullie gezien dat in de Slack ik had gevraagd om input van de AID Wageningen, moet 

dat dan naar LB worden doorgestuurd? -Sander: Ja.  

Toon: ik neem aan dat wij wel verantwoordelijk zijn voor het optrommelen van de leden naar die 

evenementen. -Sander: dat is zo, we bespreken dit tzt. 

7.  Communicatiestructuur: hoe communiceren we op een goede manier – Sander – 19:15 

  Social media communicatie: Veronique vraagt bij Tony om hulp als het gaat om social media 

zelf, anders bij ons allemaal of de relevante persoon. Wie checkt sprkeen we af in het mediaoverzicht.  

  In principe is iedereen aanwezig bij alle evenementen tenzij afgesproken van niet, als dat 

verandert is dat niet erg, maar neem het wel serieus en geef het op tijd aan.  

  Aankondigingen: verwerken we vanaf nu ook in het mediaoverzicht, verdelen onder huidige 

bestuur tenzij Jimke aangeeft het alsnog te willen doen.  

  Extra aankondigingen: we willen vanaf nu de extra aankondigingen meeplannen met 

evenementen, zodat dat niet meer zo ad-hoc hoeft zoals we dat deden. Veronique krijgt als C&C ook 

toegang tot de aankondigingen als admin van de groep, bestuur is unaniem voor.  

  Gedeelde WhatsApp groep: als het gelezen is en je hebt geen inhoudelijke bijdrage, stuur een 

duimpje, en probeer als je moet delegeren mensen persoonlijk te vragen of ze kunnen door te taggen 

ipv in de leegte te gooien.  

 

8.  Mediaoverzicht 

Medium Wanneer? Wat? Inhoud? Wie? 

Insta Maandag na 

de BV (20) 

Evenementen van die 

week 

Paarse input 

& pubquiz 

Veronique 

WhatsApp 

aank. 

Maandag na 

de BV (20) 

Evenementen van die 

week 

Paarse input 

& pubquiz 

Toon 

Facebook + 

Insta 

Dinsdag na de 

BV (21) 

Heet hangijzer Sander linkt 

‘m aan 

Paarse 

inputavond 

Vero&Sander 

Facebook Donderdag na 

de BV (23) 

Social 

post/aankondiging/promo 

Monarchie 

evenement 

Vero&Joost 

Insta Tweede 

maandag na 

de BV (27) 

Evenementen van die 

week 

Monarchie 

ev 

Vero 



WhatsApp 

aank. 

Tweede 

maandag na 

de BV (27) 

Evenementen van die 

week 

Monarchie 

ev 

Toon 

Facebook Tweede 

woensdag na 

de BV (29) 

Politiek inhoudelijke post Raad van 

afstand 

Sander & 

Vero 

Insta Tweede 

woensdag  

(29) 

Off-topic post (quotes/eten/waar 

ga jij op vakantie/DIY groen tips etc) 
Vegan recept Joost & Vero 

Facebook Tweede 

vrijdag na BV 

(1 mei) 

Terugblikpost Inputavonden Joost & Vero 

Insta Eventuele 

feestdagen in 

deze 2 weken 

Feestdagen wens Ramadan 

Mubarak 

Dag van de 

Arbeid 

Koningsdag 

(promo 

monarchie 

evenement) 

Vero 

Website Vrij Iets   

Overig 18 overdag PolCo inputavonden 

aankondiging 

 Toon & Joost 

 

9.   Rondvraag – 19:30 

Wieb: waarom vergaderen er nog geen mensen mee met de vacatures die jullie gaan vervangen? – 

Sander: die functies zijn nog geen officiële kandidaten dus daar hebben we officiëel nog geen zicht 

op.   

10. Sluit – 19:45 

 

  

 

 

 

 

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)  



Bespreken over niet naar activiteiten: meld het even of je kan of niet, en dan is het jammer als er te 

weinig van het bestuur aanwezig is. We spreken af dit van te voren communiceren.  

Toon heeft vraag over het project van Fractievolger GL Nijmegen en Sander over jeugdschulden. Dit 

is nog in een vroeg stadium. We gaan kijken hoe leden daar in betrokken kunnen worden, we houden 

dat als uitgangspunt in ons achterhoofd.  

II Lopende zaken Vicevoorzitter - (2.2 Jimke) 

Niet aanwezig, niet aangeleverd, niet besproken. 

III  Lopende zaken Secretaris - (2.3 Toon)  

Over de enquête van Stichting het Gespuis: Sander vraagt LB of het de bedoeling is deze in te vullen, 

als dat zo is, vult Sander ‘m in en vraagt hij Toon om hulp als er iets mist.  

IV Lopende Zaken Penningmeester - (2.4 Meryn) 

  We kiezen voor de financiën rond het zomerkamp voor een aangepaste optie 3: Meryn gaat 

maandag bellen en proberen te fixen dat we deze locatie kunnen vaststellen voor de zomer 2021 en 

dat de huidige aanbetaling als krediet blijft staan, zonder dat we verplicht zijn nog een verdere 

betalen te doen. We kiezen voor de zekerheid een conceptdatum zodat die in zekerheid vast staat. 

We proberen alle weekenden in mei (afhankelijk van de beschikbaarheid van de locatie) en daarbij 

Hemelvaart te vermijden.  

V Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.5 Kunsel) 

Niet aanwezig, niet aangeleverd, niet besproken. 

VI Lopende zaken Bestuurslid Veluwe - (2.6 Rens) 

WhatsApp olympics: Rens is hier weer mee gestopt vanwege weinig animo, toch is er vanuit het 

bestuur veel waardering.  

VII Uitleg postspel -  (2.7 Sander) 

Landelijk neemt dit over, Sander komt met een manier om dit te gaan promoten binnen onze 

afdeling vanuit het voorzittersoverleg/landelijk.  

VIII Memo zomerkamp -  (2.8 Meryn) 

Besproken bij het stukje van Meryn.  

IX Updatestuk Wieb (2.9 Wieb) 

Staat in het updatestuk van Joost. 

X  Updatestuk Veronique – (2.10 Veronique) 

Gaat lekker, vooral op instagram. Facebook beetje stil. De agenda wordt besproken bij de sociale 

media agenda (zie hierboven). De afspraken worden bij het agendapunt communicatie vastgelegd 

(zie hierboven).  

XI Updatestuk Joost – (2.11 Joost)  

Enige stukje gaat over de communicatie, daar komen we later nog over terug. Joost gaat vanavond 

nog in de borrel wat reclame maken voor de inputavond van morgen.  


