
Agenda 07-03-2021 
11:00 
 
Aanwezig: Hajo, Joost, Olga, Tyra, Wieb, Veronique & Mathijs 
Afwezig: 
 

1. Opening 
Geopend om 11.01 

2. Landen en mededelingen 
3. Vaststellen agenda 

Punt toegevoegd: overzicht documenten 
4. Doorlopen actielijst 
5. Commissiezaken 

a. PolCo 
Loopt prima: bijna klaar met het eerste programmapunt. Daarna kan het worden opgestuurd 
naar woningraden en gemeenteraden voor partijprogramma’s. 

b. EduCo 
Loopt even stil, maar is nu niet echt de tijd om naar de scholen te gaan. Aankomende week 
komt er weer een vergadering. 

6. Financiën 
Hajo is chagrijnig. We hebben het geld teruggevraagd en gekregen, want 2 besturen hebben 
geld gespaard voor het zomerkamp. De landelijk penningmeester is erg van de regels en het 
geld is weggesluisd naar landelijk. Vooral de manier van communicatie en het legisme geeft 
veel botsing. Op 1 april is een penningmeesteravond, voor scholing in de laatste 2 maanden. 
Joost heeft geprobeerd om XXX en Hajo een beetje tot elkaar te laten komen. Hij stelt voor 
om het alsnog in te plannen, om ook van elkaar te leren en feedback te geven. Olga stelt ook 
voor om de lucht te klaren door iets van een mail te sturen waarin het hart wordt geklaard 
kan al heel veel helpen. 

7. Vragenlijst Commissie bestuursstructuur 
De commissie bestuursstructuur is momenteel bezig met een evaluatie van de bestuurs- en 
organisatiestructuur van DWARS. Aangezien afdelingen nauw contact hebben met het 
landelijke bestuur zijn zij in het bijzonder benieuwd naar wat afdelingen nodig hebben 
vanuit een landelijk bestuur en hoe de relatie tussen afdeling en het landelijk bestuur zou 
moeten zijn.  
Daarvoor willen ze op 8 april na het VO in overleg. Deze vragenlijst komt op drive. Iedereen 
moet deze even invullen. Mathijs kan deze dan terugsturen voor 25 maart. 

8. Nieuwe website 
Nieuws: alle DWARS sites, zowel landelijk als afdelingen. Nog de vraag wanneer dit precies 
gaat gebeuren. 

9. Inclusiviteit en diversiteit 
N.a.v. symposium met de andere PJO’s. Hebben we zelf kritisch gekeken naar onszelf. Zoals 
het PJO debat van 1 maart. Iemand van de commissie diversiteit GL landelijk en heeft 
aangeboden om ook met ons hiernaar te kijken. Ze wil dit doen als zzp’er en gaat dus geld 
kosten. Klinkt interessant en een beetje als een training zoals we meededen aan het begin 
van het bestuursjaar van de meesten van het bestuur. Wieb zou dit graag willen gebruiken 
als advies voor een hele afdeling gemaakt en niet een basis diversiteitstraining. Volgens 
Joost is dit ook afhankelijk van de vragen die we gaan stellen. 



Financieel kan het prima, proberen het voor 100 euro te regelen. 
Kijken of mensen van de PolCo ook aan mogen sluiten.  

10. Overzicht documenten 
Mathijs vindt Stack heel vervelend en heeft een groepsapp aangemaakt om documenten 
gemakkelijk in te vinden. Joost en Hajo zijn tegen nog een groepsapp en vinden dat Stack 
gebruikt moet worden. De groepsapp blijft gebruikt worden door de mensen die willen en 
alle documenten moeten alsnog  

11. Activiteiten 
a. Planning maart 

10 maart – Activiteit Groningen 
Vanochtend eerste promo online en in de groepsapp al wat gestuurd 

14 maart – Klimaatmars 
Olga gaat naar Nijmegen (moet met XXX XXX contact opnemen voor een jas), Joost naar 
Arnhem en Wieb naar Wageningen. Misschien nog wel een keer in de aankondigingengroep 
sturen en aangeven naar wie er bericht kan worden als je gaat. 

18 maart – verkiezingen nabespreken (Hajo) 
Powerpoint is binnen en de voorbereidingen worden getroffen. Hajo gaat Vero en Mathijs 
daarvoor berichten voor de socials 

23 maart – Klimaatfeminisme 
Er is al een hele vette line-up gefixt. Europarlementarier, directrice en een PhD’er geregeld. 
Commissie internationaal hoeft niets meer bij te dragen aan organisatie. Hoofden van de 
mensen op de insta zetten voor misschien meer interactie. Tekst wordt gestuurd naar 
Mathijs en Vero en zij verwerken het op hun communicatiemogelijkheden.  

1. Activiteiten April 
a. 1 april Collectieve woningbouw 

i. Joost 
Is afgesproken met Alex van Wageningen. Raadslid Nijmegen is ook gevraagd hiervoor. 
Kijken naar hoe gemeenten kunnen  

b. 8-15 april Apeldoorn 
i. Mathijs 

Mail is gestuurd, nog geen antwoord.  
c. 15-22 april Duitsland 

i. Tyra 
Wordt gekeken naar welke datum precies. Waarschijnlijk 17 april. Er moet ook gekeken 
worden of het in het Engels wordt gedaan, ivm  

d. 23-30 april Achterhoek in 2120 
i. Mathijs 

Mail gestuurd naar de wetenschapper, maar nog geen respons. Woensdag reminder 
Winterswijk en Zutphen zijn enthousiast, Lochem nog te nieuw (Joost kent wethouder 
duurzaamheid, wordt gemaild door Mathijs) en Doetinchem nog niet geantwoord. 

12. Volgende vergaderingen plannen 
21 maart, 10.30 staat al vast 
5 april, 20.00 

13. Vragenrondje 
Hajo moet even alle notulen in 1 keer krijgen 
Bestuursinteresseavond moet op de volgende agenda. Hoe willen we het aanpakken? 
Massaal promoten EN individueel benaderen. 



EHBO: er is budget voor om met 2 EHBO cursus te doen. Hajo, Olga, Tyra en Veronique 
willen wel. Olga heeft al BHV. 
Draaiboeken: Puntje voor de volgende vergadering. 

14. Sluiting 
 
Actielijst 

AP What Who When/priority Remarks 

1.14 Wageningen activiteit 
laten aansluiten op de 
huidige zaken daar 

Wieb Low  

2.08 Stukje schrijven 
nieuwsbrief feministisch 
evenement 

Wieb & Joost Hoog  

3.03 Klimaatcommissie 
onderzoeken en 
beginnen met uitdenken 

Veronique  Low  

5.4 Betaallink Wageningen 
Klimaatmars 

Wieb   Wieb vind het eerlijk 
gezegd om te 
betalen. Het is dan 
een soort gift. Als 
het ze zonder ons 
lukt dan hoeften we 
ons daar niet voor 
in de buidel te 
tasten. 

5.5 Vragen XXX 4(fractie 

Wageningen) 
studentenhuisvesting 

Wieb Medium Joost gaat Wieb 

meer info sturen en 
zij stuurt dan een 
mail. 

6.1 Stukje voor nieuwsbrief 
over nieuwe leden Kasco 

Hajo High Gedaan 

6.2 Doorsturen powerpoint 
Amerikaanse 
verkiezingen naar Hayo 

Mathijs Medium Gedaan 

6.3 Geld overmaken aan 
klimaatmars Nijmegen 

Hajo High Gedaan 

6.4 Onderzoeken poule 
tweede kamer 
verkiezingen voor de 
afdeling 

Hajo Medium Niet echt iets 
gevonden en kan 
weg 

 
 

 

 


