
Agenda 30-08-2020 
 
Aanwezig: Joost, Hajo, Veronique, Wieb, Marin, Mathijs  
Afwezig:  
 

1. Opening 
Geopend om 10.00 (whooo heel netjes, love it) 

 
2. Mededelingen 

Geen mededelingen 
 

3. Financiën 
a. Budget opmaken 

Leden kunnen veel declareren bij activiteiten, zoals bij de picknick. Niet op prijs 
letten bij het reserveren van locaties. We hebben nog 2000 euro te besteden tot 31 
december. We hebben nu heel weinig uitgaven, kan ook komen door corona, maar 
moet  
Vanuit functie is het moeilijk voor Wieb en Mathijs om kostenposten te bedenken. 
Misschien kunnen we betalen voor inspirerende sprekers die kosten dragen bij het 
geven van sprekers.  
Joost heeft het idee om in een boerenstal een lezing te organiseren. Er is dan de 
ruimte en kan je een fysieke activiteit hebben. Hiermee worden ook lokale instanties 
gesteund en kom je weer een beetje de wereld in. Dit is een win-win situatie. 
Bestuurstrainingen zouden hier ook van betaald kunnen worden. 
Het politiek programma uitprinten en dan fysiek uitgeven aan gemeenteraden die 
wat prominenter zijn voor de Gelderse politiek als symbolische geste. Is niet heel 
duurzaam. Joost moet dan even kijken waar dat goed kan. 
Investeren in ledenwerving, promotie op social media. Flyeren voor nieuwe leden. 
Campagnemateriaal, maar is ook veel online.  
Volgens Joost is het niet zo erg dat we het geld niet opmaken. Mathijs en Hajo 
vinden dat het dan moeilijker wordt voor opvolgende besturen om geld te krijgen. 
Hajo heeft het idee om shirts en truien te financieren voor de afdeling. Door corona 
wordt er gewoon minder geld uitgegeven, maar daarvoor was er ook al weinig 
uitgegeven. We hebben hier een dubbele achterstand. Hajo stuurt wat er moet 
komen aan Mathijs en hij regelt dat er shirts worden besteld. 
Er wordt ook een deel uitgegeven aan campagne, maar dit moet wel gericht gedaan 
worden. We willen niet de Tech Giants financieren.  
Voor de volgende vergadering heeft iedereen 3 culturele activiteiten waar geld aan 
kan worden uitgegeven. 

b. Vooruitbetalen zomerkamp 
Kost meestal ongeveer 1000 euro. Je mag vooruitbetalen, maar is niet gebruikelijk. Er 
is nog die 2000 euro budget en kan een gedeelte van de aanbetaling al gedaan 
worden. Is ook een advies van het vorige bestuur. Er is geen tegenstem hiervoor, dus 
dit gaan we doen. 

 

4. Activiteit campagne 8 september 
Wieb en Veronique zijn de organisatie. Wieb kan uiteindelijk die avond niet. 
Ze heeft een activiteit vanuit de studentenraad tot half 9, waar ze echt bij 
aanwezig moet zijn. De activiteit is vanaf half 8, dus komt heel slecht uit. 
Spreker: iemand van het campagneteam van GL Arnhem is de eerste spreker. 



De tweede moet nog geregeld worden. Joost helpt Wieb en Veronique verder 
met de organisatie. 

 
5. Thema avond (XXXXX) 

Het is een moeilijk onderwerp. Het gaat over “groene” landbouw en in het 
bijzonder PFAS. Belangrijkste kwestie is nu dat PFAS-definitie is vastgesteld 
dat het slecht is voor mens en milieu waardoor veel grond wordt afgekeurd 
maar dat eigenlijk niet alle grond afgekeurd zou moeten worden, dat er best 
een deel nog wel gebruikt kan worden. 
Iedereen komt blanco in de discussie, dus de presentatie moet echt vanaf het 
begin worden opgebouwd. Dit is doorgegeven aan de spreker. 
De spreker is projectleider bij de provincie Gelderland. Hij is er 
verantwoordelijk voor de bodem en grond. 
Niemand is er op tegen, dus dit gaan we doen. Hiervoor gaan we een datum 
plannen. 
 

6. AcCo 
Hajo is verantwoordelijk voor de communicatie van de AcCo. Er zitten 2 
mensen in en is dus stil. Er is ook geen voorzitter. Op papier moet er een 
voorzitter zijn, dus de vraag of Hajo interim-voorzitter te zijn. Hij wil hiervoor 
op de aankomende aav formeel worden aangesteld als voorzitter van de 
AcCo. 
Wat is er bekend van de afgelopen jaren? Dat gaat Hajo vragen aan XXXXX. De 
AcCo zou zich op een handjevol grote evenementen kunnen focussen. Als zij 
grotere ideeën hebben zouden zij zich hierop kunnen richten. 
Er is geen animo vanuit de leden, dus we zouden kunnen kijken of de 
commissie op non-actief te stellen. Dit is wel een extreme optie. Er wordt in 
ieder geval met de twee huidige leden geëvalueerd over hoe verder. 
In de PoCo zijn er 3 nieuwe mensen, er is een commissie van 4 dus dat is top. 
 

7. Vragenrondje 
Wieb: Hoe staat het met de EduCo? De voorzitter is er over aan het 
overleggen. Veronique gaat een update vragen over de planning van de 
commissie in de aankomende tijd. 
Mathijs: Hoe heet de nieuwe bestuurscombinatie, want we heten nog Elders 
in Gelders. Dat komt organisch. Zet het lekker in de groepsapp. 
Hajo: geen vragen 
Joost: Wat gaan we doen met de stickers? Breder trekken dan corona. Ook 
goede doelen en acties betrekken voor het wegkrijgen van de stickers. Joost 
heeft de stickers al binnen. Mathijs stuurt door waar de stickers naar toe 
moeten en Joost stuurt ze op. 
Marin: Hoe gaat de activiteit op 8 september? Er komen sprekers die gaan 
vertellen over hoe je goed campagne kan voeren, ook in tijden van corona.  
Veronique: geen vragen 
 

8. Sluiting 
Afgesloten om 11.02 



  



Datums: 
8 september – campagne activiteit 
15 september, 20.00 - Bestuursvergadering 
18 september – Spelletjesavond 
23 september – Thema avond (p-fas) 
Week van 28 september - borrel (Twee drankjes in de promo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


