
DWARS Gelderland – Notulen bestuursvergadering 

Datum: 25-02-2020 
Locatie: Bij Meryn 
Tijd: 11:00 – 13:00 
Aanwezig: Tony, Meryn, Rens, Sander en Kunsel 
Afwezig: Jimke 
Genodigden: nvt 
 

1.  Opening – 11:40 

a. Landen 
Geland 

b. Agenda vaststellen 
 

c. Notulen vorige vergadering (bijlage 0.1) 
d. Kalender (Snijden in aanwezigheid)  

>26 februari (J): Politieke Aswoensdag. Deventer. JMR 
>6 maart (T): DWARS x GL2D. Arnhem. SMRTJK 
>8 maart (T): Meereisevenement women’s march. Heel Gelderland. (T) 
>12 maart (R): AZ DWARS borrel. Apeldoorn. RS(T) 
>17 maart (J): Doetinchem GroenLinksgesprek-ding. J, evt S overnemen. 
>20 maart (S): Iran-analyse evenement. Nijmegen. SM 
>26 maart (J): Laser gamen. Arnhem. JMTR 
>1 april (S, R en iemand uit Waggie): Speurtocht. Wageningen.  JMST. Toon stuurt 
een appje in de Wageningen appgroep of iemand Sander wil helpen.  
>8 april (M&R en een lid): Zwerkbal. Nijmegen 
>16 april JOVD debat (T). Arnhem.  T(SM?) 
>16 en 17 april  CC de Noordgauw Vrijheidsevenement (R met DWARS Overijssel 
(Sal?)). Heerde. R 
>21 april (S): Borrel. Nijmegen. SMT 
>laat april/vroeg mei (R): Apeldoorns debat met JOVD. Apeldoorn. R 
> 8 t/m 10 mei Zomerkamp (JST). Vierhouten. SMRTJK 
> Vierdaagse activiteit (S). Nijmegen. Geen updates. 

e. Doorlopen actiepunten 
Doorgelopen 

f. Stukken ter informatie 
Zie hieronder.  

g. Evaluatie afgelopen twee weken 
 
 

2. Mededelingen – 11:45 

  Op andere plekken genotuleerd.  

3. Training over socials & gebruik emoji’s (bijlage 1.1) – 11:50 

  Training voor socials doen we in samenspraak met nieuwe CC. Emoji gaan we lekker 

gebruiken, leuk.  

4. Bestuurslid Ede-Wageningen 

  Sander idee: Toon maakt nog een promo op basis van de oude vacature en nieuwe vacatures, 

en we fietsen ‘m d’r gewoon bij in. 

5. Activiteit met Commissie Landbouw en Natuur – 12:15 

  Lid van commissie L&N wil graag een activiteit in Gelderland met de commissie L&N met ons. 

Rens pakt dit op zich. Neemt ook contact op met de PS fractie indien toepasselijk.  

6. Bericht Wouter inz vrijheidsfestival (bijlage 1.3) – 12:20 

  Rens neemt contact op met DWARS Overijssel, en samen nemen we dit op ons. We nemen 

contact op met de school en kijken wat we kunnen betekenen.  



 

7. Strategie GR22 – 12:25 

  Lange discussie, conclusie: Sander gaat voor 19 maart een plannetje schrijven voor Arnhem, 
Nijmegen en Wageningen komen later.  
 
 
8. Mediaplanning – 12:30 
 
Sander maakt een planning t/m maart waarin we promoten: polsec, vz educo, vz acco, ede-
wageningen, az-borrel, DWARS x GL2D, en Iran-analyse evenement. Toon voert die uit.  
  

9.  Rondvraag – 12:50 

   GL en D66 Renkum: Meryn en Sander gaan, Sander antwoordt GL-lid Renkum. Toon houdt 
onder voorbehoud.  
   Debattraining van de Nederlandse Debatvereniging: Sander houdt contact en we proberen 
begin april een datum te vinden voor een training in Gelderland.  

10.  Volgende keren – 12:55 
   12 maart 17:00, Meryn, Sander, en Rens in Apeldoorn, Toon skypet in, Jimke doet mee als ze 
kan. Kunsel heeft dan proefwerkweek en doet niet mee.  
  28 maart 13:00-16:00, met de nieuwe bestuursleden, Arnhem, lunch vooraf. 
  14 april, 18:00-20:00, onder voorbehoud ivm aanwezigheid nieuwe bestuursleden. Nijmegen 
zodat Meryn op tijd weg kan.  
11.  Sluit – 13:00 

    
  
 

 
 
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 

I Lopende zaken Voorzitter - (2.1 Sander)  

  26 maart afscheid Bert Frings: Toon en Sander gaan daarheen, Sander moet eerder weg. De 

rest gaat lasergamen.  

  Sander vraagt bij JS of de JS willen reageren wbt promotie, communicatie, en inclusie 

statement rond het Iran evenement.  

II Lopende zaken Vicevoorzitter - (2.2 Jimke) 

  Geen stukje aangeleverd. 

III  Lopende zaken Secretaris - (2.3 Toon) 

   Interne communicatie: Toon zet het in het juiste Slack kanaal en tagt daarin het hele kanaal 

(@channel), iedereen geeft aan of ze het gelezen hebben. Als er een duidelijke verantwoordelijke is, 

dan tagt Toon die persoon ook uitgebreid.  

  Welkomstbrief: hoofdletters aangepast, Toon vraagt op Slack om toestemming. Iedereen 

geeft 26-02 akkoord.  

  AAV: Toon doet reader samenstellen, contact met mensen die wat moeten aanleveren. 

Externe communicatie. Sander regelt de rest intern, en levert stukjes aan bij Toon. Toon vraagt aan 

voorganger hoe het format enzo werkt.  

  DWARS x GL2D: we vragen of een lid wat animo wil genereren, Toon maakt nog wat externe 

promo, we zetten ‘m open voor DWARS’ers buiten Gelderland. Sander neemt contact op via 



persoonlijke appjes.  

  Social media: akkoord, zie planning hierboven.  

   

IV Lopende Zaken Penningmeester - (2.4 Meryn) 

 Bij landing verteld, geen updatestukjes. Bij actiepunten doorgenomen.  

V Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.5 Kunsel) 

  Geen stukje aangeleverd. 

VI Lopende zaken Bestuurslid Veluwe (2.6 Rens) 

  Geen vragen geen opmerkingen, geen aanmerkingen. 


