
Agenda 04-02-2021 
20:00 
 
Aanwezig: Joost, Olga, Tyra, Wieb, Veronique, Mathijs, AJ, Hajo (vanaf 20.12) 
Afwezig: 
 

1. Opening 
Geopend om 19.47 

2. Landen en mededelingen 
3. Vaststellen agenda 
4. Doorlopen actielijst 

Zie onderaan de notulen. 
5. Commissiezaken 

a. PolCo 
XXXX en XXXX doen goed werk. Met raadsleden de hele middag gepraat over wonen en een 
actieplan opgesteld. Hopelijk ook invloed op de verkiezingsprogramma’s. 

b. EduCo 
Ligt stil. Mathijs gaat de huidige leden een berichtje sturen. 

c. Nieuwe AcCo n.a.v. Mathijs 
Is al toegelicht 

6. PJO debat 
a. Wie gaat debatteren? 

Iedere PJO moet zichzelf met een video voorstellen en een paar kernpunten duidelijk maken 
waar ze voor staan. Er is nog geen moderator. Het kan zijn dat het evenement een paar 
dagen verzet wordt, vanwege de maatregelen. Het lijkt Olga leuk om te doen, maar het 
moet wel een eerlijk debat zijn (vrij gelijke ervaring in het debatteren). Joost lijkt het ook 
leuk om te doen. Als het online is kunnen we wel 2 mensen doen, bij in-person lijkt het beter 
om 1 persoon te sturen. Het is goed voor nieuwe contacten. We gaan loten wie er precies 
gaat. 

b. Standpunt formuleren op stelling 
De stellingen worden door Olga en Joost uitgewerkt. De rest van het bestuur krijgt de 
uitwerkingen te lezen voor opmerkingen. 

Stelling 1:  Er moet een kerncentrale in Gelderland komen.  

Stelling 2:  
 

Verkamering in Nijmegen zou zoveel mogelijk 
aan de markt overgelaten moeten worden. 

Stelling 3:  
 

Het is een goed idee dat de gemeente Nijmegen 
mee gaat doen aan de wietproef. 

Stelling 4:  
 

De financiering van het onderwijs is een taak 
van de overheid en niet van de markt. 

7. Samenwerking landelijke C&Cs 
8. Appgroep bestuursleden activiteiten 

Groningen heeft dit geïnitieerd. Het is wel heel nuttig om in te zitten. Mathijs komt in die 
groepsapp. 

9. Samenwerking flyer huren Nijmegen 
Willen wij ons daarbij aansluiten? Als het neutraal is willen we onze naam wel onder zetten. 
De studentenvakbond Akku wil onze naam op de flyer van het huurpuntensysteem. Vero 
stuurt ze een berichtje dat het mag en een .png logo. 
 



10. Activiteiten 
a. 11 februari inclusieve organisatie Arnhem 

i. Joost 
Komt helemaal goed. Een uur lang panel met 4 partijen. Deze week zouden er misschien 
‘vonken’ spatten binnen de coalitie. Misschien dat het onderwerp wordt overschaduwd. 

b. 23 februari waterevenement met LH. 
i. Mathijs & Olga 

Gaat goed. Er komt een mentimeter, XXXX van Youth for the Rhine komt spreken en we 
sluiten af met een quiz om alles een beetje interactief te houden. 

c. Planning maart 
3 maart – Activiteit Groningen 

Hoeven we niets voor te doen en ze hebben een kamerlid gefixt. Dit gaat een heel vet 
evenement worden. 

Week 3 maart – PJO debat 
14 maart – Klimaatmars Vero wordt voor de promotie ingelicht door Joost en 
Wieb 

Duidelijk. Werd geopperd om de donatieknoppen samen te vatten in de nieuwsbrief. De link 
voor Arnhem en Nijmegen worden door Joost naar Mathijs gestuurd. Wieb kan er iedere 
keer niet bij de vergadering zijn door het late aanleveren van een vergaderdatum. XXXX is 
er ook actief bij betrokken. 

18 maart – verkiezingen nabespreken (Joost => iemand anders?) 
Hajo wil de verkiezingen nabespreken evenement op zich nemen. Het gaat redelijk in 
dezelfde richting worden als het evenement over de Amerikaanse verkiezingen die Mathijs 
heeft georganiseerd. 

23 maart – Klimaatfeminisme. XXXX XXXX XXXX proberen te bereiken, 
kijken of het lukt (Joost en Wieb) 

XXXX XXXX heeft afgezegd en XXXX heeft toegezegd. Net als XXXX XXXX. Extra 
input voor sprekers is altijd welkom. Wetenschapper en politicus is al super. 

1. Activiteiten April 
a. Apeldoorn? 

Tyra heeft contact gehad. Er was het idee om iets te doen over de mentale gezondheid van 
jongeren nu. Ondanks geen studentenstad zijn er nu wel meer studenten, omdat ze meer 
thuis zitten. Verbinden met stage en baan vinden. Mathijs neemt dit op zich en wordt verder 
ingelicht door Tyra. Week van 8- 15 april 

b. Wageningen? 
In onze politieke commissie is er een nieuw lid gekomen en die is voorzitter van een 
coöperatieve woningorganisatie. Rosanne (oud-DWARSer) uit de Wageningse fractie wil 
misschien hier ook wel op inhaken. Wieb gaat Rosanne benaderen, Joost benadert XXXX 

(en later misschien XXXX). Week van 1 – 7 april. 
c. Duitsland 

Tyra gaat deze activiteit overnemen van Joost. Joost heeft contact gehad met een 
provinciale statenlid en iemand van de Groenen (DE). De activiteit gaat over transnationale 
fietsnetwerken tussen Duitsland en Nederland. Week van 15 - 22 april 

d. Achterhoek 
Mathijs heeft binnenkort contact met de fractie in onder andere Winterswijk. De 
Nederlandse steden van de toekomst staan in de Achterhoek volgens een onderzoek aan de 
WUR. Misschien dit koppelen voor een activiteit. Week van 23 – 30 april 



11. Volgende vergaderingen plannen 
Direct de volgende is op 21 februari. 7 maart, 11 uur is de bv daarna gepland. 

12. Vragenrondje 
Vero heeft een nieuw postervoorstel van Akku gekregen. Het is heel erg rood en is prima. 
We leveren het meest groene logo aan, want dat valt extra veel op. 

13. Sluiting 
Gesloten om 21.13 

 
Actielijst  
AP What Who When/priority Remarks 

1.04 Checken in oude notulen 

over regio’s toebedeeld 
aan Algemeen 
bestuurslid * Olga en 
Joost bellen over 
Nijmegen 

Joost Medium   

1.07 20 persoonlijke Tony’s 
bestellen  

Joost High  Liggen er, mag 
weg 

1.14 Wageningen activiteit 

laten aansluiten op de 
huidige zaken daar 

Wieb Low Wieb heeft er 

weinig tijd voor. 
We komen hier 
veel later op 
terug 

2.03 Beleidsplan aanpassen 
sessie plannen met Olga, 
Tyra en Vero 

Joost High Sessie is 
gepland. 

2.08 Stukje schrijven 
nieuwsbrief feministisch 
evenement 

Wieb & Tyra High Kan pas in de 
nieuwsbrief van 
maart. Opnemen 
in overzicht 

3.02 Achterhalen wie 
onbekende aanmelding 
PolCo is bij landelijk 
bestuur 

Matthijs Medium  Persoon staat 
nergens in de 
systemen, dus 
punt kan weg. 
De aanmelding 
is geen lid. 

3.03 Klimaatcommissie 
onderzoeken en 
beginnen met uitdenken 

Veronique  Low  

3.04 In nieuwsbrief vermelden 
dat EduCo stil ligt  

Matthijs Medium Staat in NB 

3.05 Achterhalen wachtwoord 

EduCo 

Matthijs Medium  Moet nog 

gebeuren 

3.06 Contact opnemen met 
leden die zich hebben 
aangemeld voor de 
EduCo; updaten situatie 
en vragen of iemand ad 
interim voorzitter wil 
worden 

Veronique of 
Mathijs? 

High Komt bij Mathijs 
op de to-do lijst 

4.1 Checken met Mathijs wat 
hij bedoelt met ‘’geheel 
nieuwe AcCo’’ 

Hajo High Komt koud te 
staan. Volgend 
jaar Hajo 
voorzitter? 

4.2 Oproep sturen Youth for 
Rhine aankondigingen 
app/nieuwsbrief voor 
leden in commissies 

Joost stuk tekst 
aanleveren aan 
Mathijs 

Medium Gedaan 

4.3 Landelijke werkgroep 
anti facisme in 
nieuwsbrief 

Mathijs Medium Gedaan 



4.4 Bestelt 2000-4000 flyers 
bij landelijk om te 
verspreiden 

Veronique Medium  

4.5 Vragen mening Olga en 
Mathijs zomerkamp  

Hajo Medium Gedaan 

4.6 Fixen inloggen Zoom 
account 

Hajo en Joost High Hajo gaat hier 
zo snel mogelijk 

een mail over 
sturen. 

4.7  Datumprikker volgende 
bv 

Veronique High Verstuurd. 
Volgende bv is 
zondag 21 
februari, 13.00 

 
 

 

 


