
DWARS Gelderland – Notulen bestuursvergadering 

Datum: 12-05-2020 
Locatie: Online 
Tijd: 19:00-20:45 
Aanwezig: Tony, Meryn, Rens, Sander en Jimke 
Afwezig: Kunsel 
Genodigden: Wieb, Joost en Veronique 
 

1.  Opening – 19:00 

a. Landen 
Geland 

b. Agenda vaststellen 
Vastgesteld 

c. Notulen vorige vergadering (bijlage 0.1) 
Vastgesteld 

d. Kalender   
14 mei. Film kijken (MR). SMJoRVWT Discord server. De poll voor de film is er al uit, 
alles is geregeld.   
 
20 mei (STJR). Autoloze thema-avond. Discord server. Sander en Tony hebben al 
overleg gehad, Een wethouder uit Utrecht is geïnteresseerd, zodra er een datum is 
gaat Sander kijken met een wethouder uit Arnhem en professoren van de Radboud.  
 
29 mei. Commissie Internationaal (S & Commissie). SJoVMTW. Discord server. 
Alles is geregeld met Commissie internationaal, er wordt nog gezocht naar een 
laatste spreker. Alles staat online, alleen promo moet nog geregeld worden, dat 
neemt Sander op zich.  
 
8 juni (T). Diversiteitevenement met de expert. Discord server. Toon heeft met de 
expert een principe-afspraak over een programma wat zowel interessant is voor 
mensen die voor het eerst over discriminatie en privilege denken, als voor mensen die 
er al bewust naar gekeken hebben en meer info willen hebben over hoe ze er zelf aan 
kunnen bijdragen. We accepteren dat 150 een acceptabel bedrag is, maar willen dan 
wel dat er een flink aantal leden komen. Daarom gaat Toon bij de expert vragen of het 
okay is om met een aanmeldformulier en een go/no-go structuur te werken, waar we 
een zo kort mogelijk aantal dagen van te voren besluiten of de activiteit nog door kan 
gaan. We zetten zelf de limiet van gasten (ivm safe space beleid) op 30.  
 
Na 2 juni. Overdracht (IEDEREEN). We moeten hier een alternatieve methode voor 
prikken. Opties: tussen 13:00 en 17:00 op de 6e of de 7e. Toon zet dat op de 
vacatures en daarbij benadrukken dat mensen zich niet weerhouden moeten vinden.  
 
20 juni PLV/Caroussel. Wij hadden met GroenLinks Gelderland al afgesproken dat wij 
hier een bepaald (niet-jongeren gerelateerd) onderwerp in hun caroussel zouden 
behandelen. Sander neemt contact op met de Kandidaat Bestuurslid van GroenLinks 
Gelderland. We besluiten zo veel mogelijk over ons graf heen te faciliteren, maar niet 
te regeren, dus: we proberen (voor zo ver GL Gld akkoord gaat) niks inhoudelijks in te 
vullen, maar wel alles geregeld te hebben. Het nieuwe bestuur heeft dan 18 dagen 
om de inhoud te regelen.  
 

e. Doorlopen actiepunten 
Doen we volgende BV omdat het dan onze laatste BV is. Handmatig verwijderen 
mensen actiepunten die al af zijn, en de kandidaten doen dat via Meryn.  

f. Stukken ter informatie 
Doorgelopen, zie hieronder 

g. Evaluatie afgelopen twee weken 
Behandeld onder alle andere punten 
 

 



2.  Mededelingen – 19:30 

  SGPJ Ede: willen wij in voor/najaar 2021 een debat mede organiseren. In principe gaan wij er 

niet meer over, dus wij leggen dat neer bij het volgende bestuur met een onofficiële indicatie dat wij 

hier 

  Stickers:  per comité hebben we besloten over de invulling van de stickers: AJ in kleur (maar 

met textuur effect), met de dwars-icoontjes onder, maar niet boven. Andere veranderingen: ‘de 

Beer’ wordt verwijderd, for->voor. Toon overlegt met een grafische expert of zij een fancy versie kan 

maken. Ook doen we een rechthoekige sticker met simpelweg ons logo. We geven die weg bij 

evenementen. Zie ook hieronder bij rondvraag. 

  Veluwe: Sander heeft overlegd met Landelijk bestuur en een lid. Het idee is: of er een grijs 

gebied kan worden, wat in principe onder Gelderland valt, maar wel met het betrekken van zoveel 

mogelijk leden. Zodat ook activiteiten van Overijssel worden gepromoot en financieel recht hebben 

in beide afdelingen.  Sander gaat hiervoor een nota schrijven voor het volgende voorzittersoverleg 

met de volgende voorzitter, en dit wordt besproken met Landelijk bestuur. Het LB wilde heel 

specifiek geen nieuwe herindeling . -Toon: en wat doen we met het bestuurslid Veluwe? -Sander: in 

principe blijft het een lid van ons bestuur, en we kijken hoe zo’n grijze zone bevalt en hoe dat voelt 

voor het bestuurslid Veluwe dan. Eventueel kan er dan een nieuwe regeling worden getroffen. -

Toon: maar het lijkt me sws goed als het bestuurslid Veluwe directe contacten heeft met het 

Overijsselse bestuur. -Sander: dat is inderdaad zo, dat nemen we mee in ons plan. Sander neemt ons 

en het volgende bestuur mee in dit voorstel (ongeveer 1 A4’tje) (overdracht-agendapunt).  

3.  AAV-update – 19:40 

  Na discussie kiezen we gewoon voor Jitsi, we sturen in de uitnodiging een link met een 

wachtwoord, en we stemmen via een andere app die vanuit het landelijk bestuur komt. Voordat de 

AAV-reader de deur uit gaat zorgt Sander voor een duidelijk document dat Tony in de reader kan 

stoppen.   

  We willen graag in één keer alles op de website en in een FB-evenement.  

  We doen zsm (eventueel morgen) al een uitnodigingsemail met daarin in een link waar dan 

staat dat de reader en het PP enzo er op komt te staan.  

  In de reader: informatiepagina, planning, verantwoordingen, sollicitaties, financiële 

verantwoording, moties en amendementen format, (ingestuurde) amendementen voor het 

handvest. PP wordt apart meegestuurd (zie hieronder).  

  Tijdspad PP: 2 weken van te voren (18 mei) staat het PP op de geheime link, tot 25 mei 

kunnen mensen amendementen indienen die in de eerste update van de reader komen en waar de 

PolCo advies over geeft, 2 dagen later (27 mei) komt er een concept-PP met ingestuurde 

amendementen en adviezen er bij. Mensen kunnen amendementen tot de schorsing tijdens de AAV. 

De PolCo behandelt dit zelf.  

  Tijdspad handvest: zelfde tijdpad PP, waar PolCo staat, doet voor het handvest het bestuur 

dit.  

 Toon weet van de vorige keer dat de dagvoorzitter het okay vindt om hun nummer gedeeld 

te hebben. Sander maakt een WhatsApp-groep met het presidium en Toon om daarin alles te 

bespreken rondom de specifieke uitwerking (oa stemprogramma).  

  Qua promotie: we besluiten dat het extra belangrijk is om aandacht te vestigen op de 

vacatures, daarom zien we deels af van de normale mediaplanning.  

4. Overdracht invulling – 19:50 

  Iedereen, inclusief kandidaat bestuursleden, kan Sander WhatsAppen met punten voor de 

overdracht tot 2 dagen na de AAV (4 juni), dan maakt Sander een agenda daarvan. 



5.  Nieuwe begroting/opleggers – 20:00 

  Reeds besproken bij het updatestuk van Meryn, zie hieronder. 

6. Mediaoverzicht – 20:10 ; aangepast schema: 

 

Aankondigingen Whatsapp beide maandagen: Toon. 

 

In ieder geval op insta: woensdag 13 promo van alle vacatures in de stories, en daarna om de dag 

een post van een vacature, prioriteren van die nog leeg zijn (=penny, Veluwe, AcCo, AB’er) (allemaal 

met thema: je hebt nog X dagen om te solliciteren). Op 14e ook één keer een post op fb hierover.  

Woensdag 13: promo film insta en fb 

Autovrije avond: vrijdag 15 een promo op fb en insta 

Za 16: expert evenement (vergeet je niet aan te melden) 

Maandag 18: promo voor de AAV via reader en PP, je hebt nog 1 week voor amendementen! 

Dinsdag 19 en wo 20: promo in stories van autovrije evenement. 

Do 21: internationaal insta en fb 
Za 23: expert evenement (meld je snel aan!) 

Di 26: Nog een week tot de AAV. 

Do 28: morgen internationale insta/fb 

Zo 31: AAV herinnering (je kunt nog altijd aanmelden voor, deze functies zijn  nog vrij!) 

 

De rest plannen we op de volgende AAV 

8.    Rondvraag – 20:30 

Sander idee: stickers die we hebben, enveloppen kopen. Als je ons bewijst dat je iets voor Corona 

hebt gedoneerd, dan sturen we je 5 gratis stickers op. Postzegels doen we via losse codes. We vragen 

of Jimke dit wil doen, anders doet Sander dit.  

 

9.   Volgende keer en AVG notulen – 20:35 

Wieb kan de beoogde week sowieso niet in verband met de U-raad verkiezingen, dus haar nemen we 

niet per se me. Het is fijn als ze kan, maar no presh. We besluiten voor donderdag 28 mei 16:30-

18:30 + een half uur borrel.  

 

10. Sluit – 20:45 

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 stukje aangeleverd en afwezig. 

 



III  Lopende zaken Secretaris - (2.3 Toon)  

Geen vragen, geen opmerkingen. 

 

IV Lopende Zaken Penningmeester - (2.4 Meryn) 

  Heeft geen stukje aangeleverd omdat hij dat vergeten was door uniwerk.  

In landing al gezegd: zo veel mogelijk actiepunten afgewerkt, alleen de stickers komen  

KasCo verslag: Positief. Enige kritiek: iets beter letten op niet-vegan dingen kopen, eigenlijk was dat 

alleen de frietjes bij de Mawteni activiteit. -Sander: we hebben toen alleen betaald voor de frietjes, 

en de snack en topping hebben mensen zelf betaald. -Meryn: dat ga ik dan nog corrigeren met LB. 

Het deel in geel gaat hij nog bespreken met landelijk: of dat het okay is dat de volgende 

penningmeester de begroting opnieuw mag instellen ivm Corona, omdat er geen drankjes en locaties 

meer hoeven te worden betaald. Dat levert enorme potten van overhouden op, en zou onder de 

huidige regels heel veel overblijven betekenen. We willen dus vragen landelijk of we mogen 

herverdelen, bijvoorbeeld naar het zomerkamp.  

  -Toon: willen we nog presentjes regelen voor de mensen die ons digitaal bezocht hebben? -

Sander: nee ik vind dat als mensen niet helemaal fysiek komen dat dat niet per se nodig is. -Meryn: ik 

vind het vooral praktisch niet mogelijk en wordt ook snel heel duur. We besluiten het niet te doen. 

V Lopende zaken Algemeen Bestuurslid - (2.5 Kunsel) 

Geen stukje aangeleverd en niet aanwezig. 

VI Lopende zaken Bestuurslid Veluwe - (2.6 Rens) 

Geen vragen, geen opmerkingen.  

 

 


