
Agenda 07-01-2021 
19:30 
 
Aanwezig: Olga, Tyra, Wieb, Vero, Joost, AJ, Mathijs 
Afwezig: Hajo 
 

1. Opening 
Geopend om 19.37 

2. Landen en mededelingen 
De nieuwe afdelingsbuddy is XXXX 

3. Vaststellen agenda 
4. Doorlopen actielijst 

Actielijst wordt gelijk aangepast en wordt onder de notulen bijgevoegd. 
5. Commissiezaken 

a. PolCo 
Joost heeft het nog niet opgestart. Hij gaat dit binnen 

b. Klimaatcommissie Vero 
We hadden met de leden gebeld en veel mensen hadden aangegeven dat ze 
lid zijn geworden vanwege het klimaat. Misschien is het idee om een 
klimaatcommissie op te stellen. We kunnen het in ieder geval uitschrijven 
voor de volgende AAV. Bij andere afdelingen is er niet een soortgelijke 
commissie. We moeten wel oppassen dat het niet in het vaarwater komt van 
de landelijke commissie. Deze commissie zou meer praktisch moeten zijn en 
meer gericht op Gelderland. 

c. EduCo 
XXXX is vertrokken. Hij heeft er geen tijd voor gehad en gaat het ook niet 
krijgen. Hij denkt zelf dat het beter is dat een ander lid het van hem 
overneemt.  
Dit in de volgende nieuwsbrief aangeven. Tot de volgende AAV geen EduCo. 
Even contact opnemen met de leden van de EduCo. Hier kijken of de 
commissie alsnog kan worden opgestart. 

6. Corona-update 
a. Het ziet er niet goed uit 

7. Activiteiten  
a. 14 januari XXXX Jackbox  

Veronique maakt de zoomlink en de promo. XXXX zorgt ervoor dat Jackbox 
werkt en helpt daarbij. 

b. 24 januari democratisering energietransitie 
i. Joost 

Samen met XXXX organisatie. Komt helemaal goed. Voor de promo 
is alles ingepland.  

c. Campagneactiviteit 
i. Veronique 

Die hing in de lucht. De datum is geprikt 27 januari, 19.30. Morgen 
wordt er gebeld over de inhoud. Dan volgt er meer inhoudelijke info. 

d. Seksisme activiteit februari/maart 
i. Wieb 



Deze activiteit is verplaatst. Olga en Wieb gaan hierover dit weekend 
bellen en brainstormen. Nijmegen wil ook iets doen over sekswerk. De 
planning is heel vol in deze maanden.  

e. 23 februari waterevenement met LH 
i. Joost 

Heeft morgen de meeting en gaat er gepland worden. 
f. Planning maart 

3 maart – Activiteit Groningen 
3 maart week – PJO debat 
14 maart – Klimaatmars Vero wordt voor de promotie ingelicht door Joost en 
Wieb 
18 maart – verkiezingen nabespreken (Joost) 
De twee weken na de verkiezingen – Klimaatfeminisme. XXXX XXXX 

XXXX proberen te bereiken, kijken of het lukt (Joost en Wieb) 
8. Volgende vergaderingen plannen 

Op 20 januari kan Mathijs niet aanwezig zijn. Hij geeft aan om deze gewoon door te 
laten gaan en hij geeft zijn punten over de agenda vooraf door. 
Joost stuurt een datumprikker voor de aankomende 2 BVs van februari. 

9. Vragenrondje 
10. Sluiting 

Gesloten om 21.17 
 

 


