
Bestuursvergadering 11-08-2020   Agenda + Notulen 
 
Aanwezig: Hajo, Wieb, Joost, Veronique, Mathijs 
Afwezig: Marin 
 
 
 

1. Opening 
19.04 geopend. 
 

2. Mededelingen 
Hajo is te laat, dus hij moet koekjes trakteren. 
Joost, Wieb en Hajo hebben niets. 
Bericht van BOW voor goodiebags, vraag of wij ze willen geven als promotie. Stickers zijn 
bedoeld voor AJ activiteiten. Flyers hebben we niet, alleen grote vlag en megafoon. Vaak 
flyer met een pen. Vorig jaar geld gebruikt om het ergens anders in te investeren. Dit jaar 
ook.  
Mathijs: De uitslag is: 1 blanco, 1 op Joost, 23 op Veronique. Dus Veronique is tot nu toe 
interim-voorzitter. 
 

3. Indeling activiteiten 
Picknick, thema-avonden en spelletjesavonden zijn genoemd. De regels zijn vanuit landelijk 
dat je activiteiten fysiek mag organiseren, maar je moet een plan indienen dat langs landelijk 
gaat en moet goedgekeurd worden. Ook moeten deelnemers zich aanmelden. Beetje chill 
met elkaar zitten buiten wordt gewaardeerd.  

- Donderdag 27 augustus, 18.00 picknick in Nijmegen Kronenburgerpark. Bij regen 
wordt het afgeblazen. Verplaatsen naar onder de Waalbrug bij slecht weer? Mag niet 
vanuit landelijk een barbecue organiseren in een park.  

- Bring your own food picknick in Goffertpark. Er is aanmeldplicht, maximaal 20 
mensen plus bestuur. Je kan zelf eten halen, en mensen kunnen tot 5 euro indienen 
bij het bestuur als compensatie. Voor 20 euro inkopen aan drankjes heb je al best 
veel binnen. Alcohol mag niet vanuit de overheid, dus wij gaan het ook niet doen. 
Veronique gaat het idee indienen bij XXXXXX. Bij de aankondiging moet staan dat er 
alleen veganistisch eten kan worden gedeclareerd. 

 
Inhoudelijke activiteit. Campagne voeren training vanuit landelijk wordt gegeven. Het idee 
om campagne te voeren via social media is nu relevant vanwege corona, maar om al het geld 
uit te geven aan online campagne is ook niet heel handig. Friday for future vragen voor 
campagne training. Extinction rebellion kan ook gevraagd worden. Wieb en Veronique gaan 
de organisatie op zich nemen. Op 8 september om 19.30 gaat dit online plaatsvinden. 
 
Spelletjesavond, met wat meer originele en toegankelijkere spellen. Is op 18 september, om 
20.00 uur online. 
 
Alvast rekening houden met XXXXXX.. XXXXXX.kwam bij de diversiteitstraining aan met een 
online cursus. XXXXXX.kan gevraagd worden of hij nog iemand kent. Joost kent iemand van 



Twitter die bezig is met energycoin, een soort bitcoinidee. Zij is ook zzp’er die 
campagnewerk doet. Als we allemaal even actief hierover nadenken, dan komt dat wel goed.  
 
 

4. Bespreking invulling positie tot AAV 
a. Vragen/aanvulling 

Joost: denkt dat hij binnen zijn functie de meeste duidelijkheid hebt. Vero heeft 
niet echt concreet verwachtingen van hoe hij eventueel bij kan springen. Ze 
kunnen samen de volgende BV voorbereiden. 
Hajo: Is heel duidelijk wat hij moet doen en wat zijn taken zijn. 
Wieb: heeft geen inbreng voor nu. 
Mathijs: de invulling van zijn functie is gewoon heel duidelijk. 
Vero: heeft geen vraag of toevoeging. 

 
5. Afdelingsweekend 

Voor nu gaan Wieb, Veronique, Hajo, Joost & Mathijs. Marin moet gevraagd worden. Mathijs 
mailt terug daarvoor. Het is vooralsnog fysiek in Arnhem. 

 
6. WhatsApp-groepen 

De situatie in de appgroep met XXXXXX.. Hij stoorde zich aan het feit dat er off-topic  
Wieb had het idee dat we te snel een berichtje gestuurd werd. Zij vond het een goed idee 
dat wij allemaal reageren en samen een berichtje schrijven. Graag zelf een lijn trekken in het 
berichtje dat we sturen. 
Vero is het er wel deels mee eens. Het ging inderdaad snel, misschien had er wat beter over 
nagedacht kunnen worden. 
Hajo neemt het op voor Mathijs. Hij spreekt vanuit de ik-persoon, dus niet vanuit het 
bestuur. 
Mensen zien Mathijs als bestuur, dus daar had hij even over moeten nadenken. Wieb ziet 
wel in dat we allemaal verantwoordelijk zijn. Joost is het er niet mee eens om het zo officieel 
te doen. Als wij allemaal ons gezonde verstand gebruiken dan kan het allemaal wel goed 
komen. Joost vind het juist wel fijn dat deze kleine discussies niet zo groot overdacht 
worden. 
Vero vond het snel, maar het bericht was wel goed. 
Mathijs vond dat de discussie in de bestuursapp niet eens nodig was. Als wij zelf doorhebben 
dat er iets mis gaat in een groepsapp dan zou je vanuit jezelf kunnen handelen. Zo snel 
mogelijk bij het probleem zijn is dan de gewenste aanpak. Natuurlijk wel vriendelijk blijven, 
maar er goed bovenop zitten. 
Er kan een standaardbericht worden opgesteld. Joost en Wieb zijn hier geen voorstander 
van.  
Individueel handelen kan best, afhankelijk van de situatie. Bij discussies in de off-topic 
gewoon gelijk doorsturen naar de discussieapp. Als je zelf kunt beoordelen dat het serieuzer 
is wordt het besproken. Over kleine dingetjes, zoals dit, kan er zelf gehandeld worden. 

 
7. Fracties 

Belangrijkste gebieden zijn onderverdeeld. Eenmansfracties hoeven niet echt meegenomen 
te worden. Passievere houding, dus als ze hulp nodig hebben kunnen ze ons bereiken. Ze 



ook geen mailtje sturen, want is vooral verspilde moeite. Je moet je focus hebben op iets. 
Alle volwassen GL’ers weten ons wel te vinden. 
 

8. Vragenrondje 
Joost: aan wie moet ik de stickers sturen? Alle mensen die vrijwilligerswerk hebben gedaan 
en een mailtje hebben gestuurd met wat ze hebben gedaan. Zouden het ook breder kunnen 
trekken, naar BLM en Libanon. Want zijn weinig mails binnengekomen en we hebben veel 
stickers. 

 
9. WVTTK 

Opmaken geld – iedereen over nadenken en bespreken op de volgende BV. 
 

10. Volgende BV 
Volgt uit een datumprikker. Hajo maakt deze. 
 

11. Sluiting 
Om 20.18 

 
Mathijs kijken of Wieb in bestuursagenda kan. 


