
Notulen 5-4-2021 

Agenda 05-04-2021 

20:30 

Aanwezig: Hajo, Joost, Olga, Tyra, Wieb, Veronique & Mathijs 

Afwezig: 

1. Opening 
Geopend om 20.35 

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

a. PolCo 
Ze gaan zich verdiepen in de RES en energieverbruik in steden.  

b. EduCo 
Er is nu een interim-voorzitter. XXX heeft zich aangemeld voor de Educo, dus heel fijn 

6. Plannen AAV 
18 juni is de AAV voorlopig gepland. Mathijs gaat dit doorgeven aan XXX. 
 

7. Scouting 
Er zijn al nieuwe bestuursleden op het oog. De potentiële bestuursleden moeten worden 
opgestuurd naar Joost, dan gaat hij ze benaderen. Zo kan er 1 lijst worden gevormd, voor het 
overzicht. Dit wordt verder behandeld in het overleg met Mathijs en Vero. 
 

8. POV Carrousel  
Joost heeft aangeboden het te hebben over de woningmarkt. Mathijs helpt hierbij als hij 
kan. 
 

9. Nieuwsbrief 
Gaat er morgen uit, dus als er dingen zijn dan kan die vanavond nog worden meegenomen. 
 

10. Berichtje Akku 
Is de vraag of wij het willen delen in de groepsapp. Dit moet wel in de off-topic. Vero stuurt 
een berichtje. 
 

11. XXX en gedragscode 
Foto maken van de aanmeldmail om dit extra te checken.  
Er is toentertijd contact nog geweest met XXX en XXX.  
In het vervolg kan er met 1 andere bestuurslid een snelle actie worden ondernomen. Dan is 
het wat sneller. Joost gaat dit verder nog wat bespreken met het voorzittersoverleg, maar 
komt alleen in Amsterdam waarschijnlijk ook aan bod. 
 
 



12. Penningmeesteravond 
Gaat een heleboel veranderen. Er is nu orde op zaken. Het systeem werkt weer, maar is niet 
ideaal. De opvolger moet hierin flink de boel omgooien. 
 

13. Bellijst 
Het liefste voor 22 april afgewerkt. De vragen staan in de mail, dus daar kan je  
 

14. Activiteiten april 
a. 14 april Apeldoorn 19:15-20:30 

i. Mathijs 
Draaiboek is opgesteld. Mathijs neemt deze week nog weer contact op de spreker Hajo is 
niet aanwezig, want school. 

b. 17 april Duitsland 
i. Tyra 

Moet alleen nog wat standpunten opstellen. En er moet naar Vero worden doorgestuurd 
met wat er  

c. 22 april 
i. Mathijs, Joost en Vero 

Heeft weinig voorbereiding nodig. 
2. Activiteiten mei 

a. Thema-avond RES – Joost 
Joost gaat hiermee in overleg met XXX en XXX. 9 mei 

b. Olga inhoudelijke activiteit 
Werkt samen met XXX hiervoor. In de laatste week van mei hiervoor gereserveerd. 

c. Visie-avond op de toekomst van DWARS Gelderland 
i. Tyra & Olga 

18 mei 
d. Docu-activiteit 

1 mei. Een docu-avond kan hierbij als een soort back-up dienen. Mathijs kan waarschijnlijk 
niet. Documentaire van tegenlicht of Zembla. Is de dag van de arbeid. 20.00 

e. AAV 
DONDERDAG 17 JUNI 
 

15. Volgende vergaderingen plannen 
18 april, 11 uur 
6 mei, 20 uur 

16. Vragenrondje 
17. Sluiting 
 

Actielijst  

 

 

 

AP What Who When/priority Remarks 



1.14 Wageningen activiteit 
laten aansluiten op de 
huidige zaken daar 

Wieb Low Eeuwig actiepunt 

3.03 Klimaatcommissie 
onderzoeken en 
beginnen met uitdenken 

Veronique  Low Eeuwig actiepunt 

7.2 Uploaden oude notulen, 

agenda’s en actiepunt 
lijsten van afgelopen jaar 

Mathijs, Joost, Wieb High Niet aan gedacht, 

komt goed 

7.3 Invullen vragenlijst 
bestuursstructuur 
landelijk 

Joost, Hajo & Vero Medium Deadline is al 
voorbij. Kan weg.  

7.4 Veel promoten event en 
buiten onze bubbel van 
event klimaat feminisme 

Joost, Wieb & Vero  Event geweest 

7.5 Gegevens ambtenaar 
duurzaamheid gemeente 
Lochem doorsturen naar 
Mathijs 

Joost  Nog niet gedaan 

7.6 Uitzoeken BHV 
certificaten 

Hajo  Geen 
vervolgactie 

7.7 Nadenken over nieuwe 
bestuursleden 

Iedereen   

8.1 Doorsturen jongeren van 
RES die PolCo kunnen 
helpen naar Joost 

Mathijs  Kan weg, is 
genoeg contact. 

8.2 Inplannen afspraak met 
Mathijs en Vero over 
aanstaande AAV. Komen 

met een voorstel oa met 
datum voor 
bestuursinteresse borrel. 

Joost High Datum voor 
bestuursinteresse 
is geprikt. 

AAV is geprikt 
(17 juni). 
AAV moet nog 
doorgegeven 
worden aan 
Neele 

8.3 Uitzoeken hoe we AVG 
proof belronde kunnen 
organiseren  

Mathijs Medium Gedaan 

8.4 Slacken XXX over beste 
manier belronde 
organiseren 

Mathijs High Gedaan 

8.5 Over 4 weken bepalen of 
zomerkamp door kan 
gaan 

Iedereen   

8.6 doorsturen nummers 
andere PJO’s bestuurders  

Joost  Gaat naar 
Mathijs, moet 
onderzoeken wie 
er zijn aan PJO’s 

8.7 Onderzoeken wie met 
haar een activiteit over 
visie van DWARS 
Gelderland wil 
organiseren 

Tyra Medium Olga gaat 
meehelpen. Punt 
kan weg 

8.8 Datumprikker volgende 
BV 

Hajo High  

 

 


