
Agenda 15-09-2020 
 
Aanwezig: Veronique, Hajo, Marin, Joost, Wieb en Mathijs 
Afwezig:  
 

1. Opening 
Wieb te laat, nog meer koekjes van Wieb. 
Geopend op 20.04 nog even zonder Wieb 
 

2. Mededelingen 
We gaan niet borrelen, omdat de mail van Joost niet meewerkte. De mail is niet 
verstuurd. We gaan kijken of het op een later punt kan. Het is wel verstandig om het 
nog niet door te laten gaan ivm corona. 
 

3. AcCo 
a. Voorzitter 

Hajo had gevraagd naar hoe en wat. De commissie is dood. Bedoeld om eens 
per maand een activiteit te organiseren. De mix formele en informele 
activiteiten is niet uit de verf gekomen. De commissie heeft nu 2 jaar geen 
activiteiten meer georganiseerd.  
Mathijs: doorgaan zoals nu, zelf veel activiteiten organiseren. Misschien de 
mogelijkheid geven om ze wel zelf activiteiten te laten organiseren, want ze 
hebben zich ooit aangemeld met de instelling dat ze dat willen doen. 
Joost: zonder corona zou het wel de moeite waard zijn om er weer leven in te 
blazen. Nu is de tijd die er in geïnvesteerd word beter ergens anders te 
besteden. 
Marin: Het komt niet altijd uit dat het bestuur altijd aanwezig is bij activiteiten 
en het bestuur heeft ook niet altijd tijd, dus dan is zo’n commissie wel handig. 
Wieb: sluit zich aan bij wat gezegd is. Goed dat die commissie er is, want is 
wel een taak minder als bestuur. Denkt niet dat het een succesvolle 
commissie is, aangezien de commissie al dood is. Wij moeten dan wel een 
actievere rol in spelen, maar ze is er zelf niet altijd toe in staat. 
Vero: Wij zijn ook altijd druk, maar er zijn bijvoorbeeld niet altijd bij 
activiteiten. We kunnen onze energie beter steken in zelf organiseren ipv 
leven in de commissie blazen. 
Hajo: Om het in leven te roepen van de commissie, kan het bestuur ontlasten. 
Gaat wel heel veel tijd kosten. Er zijn tweede kamer verkiezingen, dus dat is 
ook al druk. Misschien een appje sturen, waarin we open kaart spelen. Dus 
dat zij een datum mogen roepen en dat ze dan een activiteit gaan 
organiseren. Dus op eigen initiatief.  
Iedereen kan zich vinden in het zelf oppakken. Dus dat doen we. 

b. Activiteiten Gelderland 
Hajo: borrel gaat niet lukken, maar wel weer zoiets oppakken. Het is goed te 
regelen en mensen zijn er aan toe. Is zijn voorkeur. Wel weer fysieke 
activiteiten organiseren. Mathijs gaat wel even navragen bij café Van Ouds in 
Nijmegen om een kleine borrel te organiseren. Hierbij moet er dan gedacht 



worden aan een borrel waar maximaal 20 mensen kunnen komen. Wieb: we 
kunnen een max aantal drankjes instellen (stuk of 4). 
Joost: stadsboerderijen in Arnhem. Samen vrijwilligerswerk doen in een 
stadstuin. Je kan daar zomaar meehelpen met het oogsten bijvoorbeeld. 
Pluktuinen zijn ook wel een mogelijkheid. Stadstuin Kweekland is pluktuin. Er 
is ook een andere tuin waar meer geoogst wordt. Krijgen we ook wat meer 
info over kleinschalige landbouw, dus helemaal leuk. 
 Mondmaskerfabriek bezoeken. 
Wieb: In Wageningen heb je het bijenhuis, daar is een biologische imkerij. 
Haar studievereniging heeft daar een rondleiding gehad, was toen goed 
ontvangen. Green office, green environmental platform, vegan association 
zijn groot in Wageningen, dus veel concurrentie. We zouden kunnen kijken 
naar samenwerkingen. 
Vero: heeft niet veel inspiratie gehad. 
 
We kunnen kijken naar het idee van Joost over de stadsboerderijen. Vind 
iedereen wel een leuk idee. Joost gaat dit organiseren vanaf over 2 dagen. 

 
4. Fridays For Future protest 25 September 

In groepsapp berichtje gestuurd daarover. Er is een protest, dat we mogen 
promoten vanuit landelijk. Of wij dit ook willen promoten. Niemand is hier op 
tegen, dus gaan we doen. 

 
5. Promotiemateriaal 

Shirts komen morgen bij Mathijs binnen. Er is nog wat promotiemateriaal bij 
Tony en er ligt wat bij Hajo, van Merijn nog. Het is niet handig dat het bij Hajo 
ligt. Hij kan zelf nooit overdag aanwezig zijn ivm werk, dus het is niet handig 
dat het bij hem ligt. Dus de vraag is, wie gaat het promotiemateriaal 
bewaren? Het is logisch als het bij Mathijs of Joost ligt, want die wonen het 
meest centraal. Het komt bij Joost te liggen. Mathijs probeert alles bij Tony op 
te halen en dan gelijk naar Joost te brengen.  
Vijf hesjes zijn er al bij Joost, goed voor de inventaris van DWARS Gelderland.  

 
6. Vragenrondje 

Mathijs: Wanneer weer bestuursuitje? Mathijs gooit datumprikker in de 
groepsapp, kijken dan wel hoe verder. 
Hajo: gelijk vergadering plannen. Bespreken we na het vragenrondje 
Joost: geen vragen 
Wieb: geen vragen 
Marin: Liep achter met mail, dus heeft bijgewerkt. Is gevraagd voor de 
fractievergadering voor Zutphen. Lijkt wel interessant om kennis te maken. 
Zutphen valt ook onder de achterhoek, dus ook onder Mathijs’ gebied. 
Mathijs zou over kunnen nemen mocht ze niet kunnen/willen. Stuurt mailtje 
in de groepsapp, dan kunnen we daar alles lezen. Heeft ook mail ontvangen 
van GL Nijmegen, is gebied van Joost. Stuurt ze naar hem door. 

7. Sluiting 
Gesloten om 20.56 



8. Activiteitenplanning 
 
vrijdag 18 september spelletjesavond 
woensdag 23 september lezing vader Hajo 
week 28 sep-4 okt borrel bij van Ouds (Mathijs geeft precieze datum later) 
week 5 oktober kinderboerderij of stadslandbouwding van Joost 
week 12 oktober, inhoudelijks, minimumloon ding. Van voor 14 initiatief gaat daar 
over. Regelen Vero en Marin. 
week 19 oktober kookworkshop 
Week 26 oktober Halloweenworkshop. 
 
 
 
 

 
 


