
Agenda 21-02-2021 
20:00 
 
Aanwezig: Hajo, Joost, Olga, Tyra, Wieb, Veronique, Mathijs 
Afwezig: 
 

1. Opening 
Geopend om 13.03 

2. Landen en mededelingen 
Tyra’s hond is jarig, 14 jaar! 
Otis (Joosts kat) kan apporteren 
Olga’s kat loopt mank en kan in de loop van de vergadering naar de dierenarts gaan. 

3. Vaststellen agenda 
4. Doorlopen actielijst 
5. Commissiezaken 

a. PolCo 
Loopt heel goed, er zijn nu 7 leden. Ze zijn bezig met woningbouw. Aandachtspunten: 
duurzaam, als gemeente een stichting kan oprichten om dat intern te verhuren, 
parkeernormen. Bij het inbreiden wordt er gekeken hoe je met hout kan bouwen. 

b. EduCo 
Vero en Mathijs hadden een openingsvergadering. Twee mensen zijn geïnteresseerd om 
voorzitter te zijn. 

6. Financiën 
Was een bende bij landelijk. De AI-Penningmeester wilde een financieel verslag voor het 
einde van zijn termijn. Dit wordt vandaag verstuurd naar landelijk. 

7. KasCo leden zoeken 
XXXX zit aan het einde van zijn termijn en XXXX is per september niet beschikbaar. Er is 
nog maar 1 over dan. Bij de AAV even bedanken voor de inzet. Hajo wil na zijn uittreden als 
penningmeester toetreden tot de KasCo, tenzij iemand anders zich geroepen voelt. Hajo wil 
een stukje schrijven om in de KasCo te werven. Dit stuurt hij op voor 27 februari. 
Boekjaar 2020 is afgesloten 

8. Activiteiten 
a. 23 februari waterevenement met LH 

i. Mathijs 
Geen veranderingen ten opzichte van de vorige keer. Vandaag worden er remindermails 
gestuurd. Vero gaat vandaag nog wat meer op de story’s plaatsen 

b. Planning maart 
3 maart – Activiteit Groningen 

Deze activiteit wordt geregeld door Groningen. Er is een kamerlid uitgenodigd. 
1 maart week – PJO debat 

1 maart is nu de datum. Is volledig online 
14 maart – Klimaatmars  

We kunnen aanvragen of we het logo op de site willen hebben als medeorganisatoren bij de 
klimaatmars in Wageningen. Op de landelijke site staat DWARS bij de ondersteunende 
instanties. 
Je kan sowieso meedoen met GroenLinks die sowieso meedoet met de mars. Zij geven dan 
jasjes en borden.  



Apeldoorn heeft ook een actie en ze zochten naar een spreker. Joost heeft ze doorverwezen 
naar Arnhem. XXXX uit Zutphen wil ook graag spreken bij Apeldoorn. 

18 maart – verkiezingen nabespreken (Joost => iemand anders?) 
Vraag: hoe willen we dit invullen? In Nederland gaat de telling heel snel, dus in de avond zijn 
de uitslagen per partij al bekend. Mathijs stuurt de presentatie van de Amerikaanse 
verkiezingen door. 

23 maart – Klimaatfeminisme (Joost en Wieb) 
XXXX en XXXX zijn geregeld hiervoor. Er is een lijntje uitgezet naar een XXXX en er is 
contact gelegd met de commissie internationaal of zij het ook willen delen. 

1. Activiteiten April 
a. 1-7 april Collectieve woningbouw 

i. Joost 
Er is maar 1 studentenhuis in een regeling om als stichting een huis te kopen. Er is een 
initiatiefvoorstel in Nijmegen om ook collectieve woonvormen te bekijken. Dit is misschien 
wel een goed en realistisch alternatief om te wonen. Hiervoor is een voorzitter benaderd en 
een gemeenteraadslid. Ook Rosanne wordt hiervoor benaderd.  

b. 8-15 april Apeldoorn 
i. Mathijs (&Tyra) 

Mentale gezondheid van studenten in Apeldoorn. XXXX uit Apeldoorn wil graag hiermee 
helpen organiseren. Tyra stuurt Mathijs de contactgegevens door. 

c. 15-22 april Duitsland 
i. Tyra 

Tyra gaat daar volgende week mee bezig. Ze heeft contact met een XXXX uit Kleef en het is 
nog de vraag hoe dit precies in te vullen. 

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

Er is contact gelegd met Winterswijk. Doetinchem en de onderzoeker moeten nog benaderd 
worden. Het idee is om eerst de Achterhoekers te vertellen over de korte termijn en dan de 
wetenschapper over de lange termijn. 

9. Volgende vergaderingen plannen 
7 maart, 11 uur is al gepland 
21 maart, 10.30 

10. Vragenrondje 
- Poules.com heeft een mail gestuurd om een soort van poule te maken door heel 

Nederland om te kijken wat realistisch is. Dat de drie personen uit de afdeling die het 
dichtst bij de echte uitslag zitten een chocoladereep. Het kan zijn dat er betaald 
wordt met data. Hajo gaat onderzoeken of er een goede manier is om een poule te 
doen waarbij er geen verkoop is van data. 

- Bestuursinteresseavond voor een nieuw bestuur in juni? Dat wordt bij de volgende 
bv besproken.  

- Er zijn mensen uit de aankondigingenapp gestapt, omdat er specifieke oproepen zijn 
gedaan. Als het niet superalgemeen is en een aankondiging van ons zelf is, dat het 
dan in de off-topic gegooid wordt. Dus alleen gebruik voor de linkjes en een 
activiteitenoverzicht. 

11. Sluiting 
Gesloten om 14.28 

 



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 Medium  Brief gaa 

3.03 Klimaatcommissie 
onderzoeken en 
beginnen met uitdenken 

Veronique  Low Is Vero mee 
bezig 

3.05 Achterhalen wachtwoord 
EduCo 

Mathijs Medium  Is gedaan. Alle 
wachtwoorden 
zijn binnen 

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 Is gedaan, wordt 
behandeld bij 
puntje EduCo 
wordt dit 
behandeld 

4.4 Bestelt 2000-4000 flyers 
bij landelijk om te 

verspreiden 

Veronique Medium Kan er af 

4.6 Fixen inloggen Zoom 
account 

Hajo en Joost High Is gelukt 

5.1 Mathijs toevoegen aan 
groepsapp voor lokale 
DWARS afdeling 
activiteiten app 

Joost  Is gedaan 

5.2 Bevestigen Akku en png 
logo toesturen 

Vero  Is gedaan 

5.3 Checken met XXXX of 
lijst met moeilijke 
woorden al gemaakt 
is/gemaakt kan worden 
voor activiteit Youth for 
Rhine 

Joost  Vandaag stuurt 
Mathijs de vraag 
of de presentatie 
gestuurd kan 
worden. Zo kan 
de lijst gemaakt 

worden 

5.4 Betaallink Nijmegen en 
Wageningen Klimaatmars 

Wieb en Tyra  Wageningen is 
niet gefixt. 

5.5 Vragen XXXX (fractie 
Wageningen) 
studentenhuisvesting 

Wieb  Nog niet 
gecheckt met 
Rosanne 

5.6 Vragen XXXX (PolCo) 
over woon co-op spreken 
event & wellicht Marieke 

Joost  Is gedaan 

 
 

 


