
Agenda 21-03-2021 
10:30 
 
Aanwezig: Hajo, Joost, Tyra, Wieb & Mathijs 
Afwezig: Veronique & Olga 
 

1. Opening 
Geopend om 10.31 

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

a. PolCo 
Is van onderwerp veranderd. Het stuk is afgerond en wordt nog besproken met Mathijs. 10-
12 pagina’s geschreven over wonen. 
Nu is de blik op de RES geworpen. Mathijs stuurt een contact door naar de PolCo 

b. EduCo 
Volgende week is vergadering. Er is een nieuw commissielid, dus nu commissie van 3. 

6. Vragenlijst Commissie bestuursstructuur 
Wordt toegestuurd door Mathijs 

7. Inclusiviteit en diversiteit 
Daar willen we wel budget voor reserveren. Een training aan ons, maar is particulier en 
liever niet eenmalig. Plan om te zeggen dat we het in ieder geval 1 keer dit jaar te doen, 
maar we kunnen niet dit gaan bepalen voor de volgende besturen. Tip wel meegeven om 
met haar samen te werken. 

8. Verkiezingsuitslag 
Gedoe, want niet top. XXX heeft met de steun van de andere landelijk bestuursleden een 
reactie geschreven met kritiekpunten. DWARS had niet genoeg inspraak in de campagne, 
veel te blind afgegaan op onderzoeken. 
Afdelingsbestuurders hebben een brief hierop geschreven dat het niet netjes wordt 
gevonden, omdat het buiten de afdelingen om is gegaan. 
We gaan meedoen met de discussie op het congres die er sowieso komt. Verder ruziën heeft 
geen toegevoegde waarde vinden Joost en Wieb. Wel aangeven dat we het niet eens zijn, 
maar onenigheid binnen heel DWARS is ook geen goed beeld naar buiten. Tyra en Mathijs 
sluiten zich hierbij aan. De leden in de appgroepen waren ook zeer verdeeld.  

9. AAV plannen (eind mei - begin juli) 
Bericht van XXX dat er een AAV moet komen. Er mag maar één AAV per dag zijn. 
Werkgroep opzetten om de AAV te plannen, statuten door te nemen. In die werkgroep 
Joost, Mathijs en Veronique (en eventuele verder aansluiting. Is gewoon open) 

10. Handboek en scouting bestuursleden 
XXX is ook bezig met het updaten van het afdelingenhandboek. Die van Amsterdam 
hebben we ook kunnen bekijken. Kan veel worden overgenomen. 
We gaan kijken naar welke mensen geïnteresseerd kunnen zijn. Belronde opnieuw gaan 
doen. Vormgeven belronde zitten met XXX, Mathijs stuurt een berichtje naar XXX. 

11. Bestuursinteresseavond 
Goed kijken naar wanneer precies, wat de regels zijn. In dezelfde werkgroep als de AAV 
wordt het bepaald. 



 
12. Update EHBO cursus 

Is heel duur. Er is wel budget voor en via zorgverzekering kan er ook veel geld bespaard 
worden. Aangezien we geen fysieke activiteiten gaan doen/organiseren moet er wel 
gekeken worden of het nog nut heeft. Hajo gaat in ieder geval het oude bestuur hiervoor 
benaderen, want zij konden het voor 25 euro doen. 

13. Activiteiten 
a. Planning maart 

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

Geen updates. Wel veel aanmeldingen via de mail 
14. Activiteiten april 

a. 1 april Collectieve woningbouw 
i. Joost 

Afgesproken met XXX, de enige collectieve woningbouwer in Wageningen. Raadsleden uit 
Wageningen zijn ook gevraagd hiervoor. 

b. 8-15 april Apeldoorn 
i. Mathijs  

Is 14 april. De lezer kan niet op een andere dag. XXX gaat vertellen over de problemen bij 
de GGZ en de overheid rondom geestelijke gezondheidszorg. Omdat het een beladen 
onderwerp is, duurt het niet lang en wordt Tony gevraagd om hulp bij de promotie. Die is 
daar tactischer in. 

c. 15-22 april Duitsland 
i. Tyra 

Wordt 17 april, ’s avonds. Alle wordt in het Engels, dus moet vertaald worden vanuit 
inclusiviteit. Kijken tijdens de avond of vertalingen nodig zijn. Aangeven dat mensen naar 
Joost/Tyra kunnen appen voor vertalingen.  

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

Dinsdagavond is er een telefonisch gesprek met de professor. Joost stuurt de nummers van 
de voorzitters van de PJO’s door die actief zijn in de Achterhoek. 

15. Activiteiten mei 
a. Thema-avond RES 

i. Joost & PolCo 
b. Olga wild graag een inhoudelijke activiteit organiseren in mei 
c. Visieavond 

Zou ook in combinatie/vervanging kunnen met een enquete. Tyra wil het voortouw hierin 
nemen, eventueel in combinatie met Veronique. 

16. Zomerkamp 
Kijken we met de vergadering van over een maand naar. We zitten vast aan de landelijke 
regels vanuit zowel de rijksoverheid als DWARS Landelijk. 

17. Volgende vergaderingen plannen 
Wordt via datumprikker afgesproken. Hajo gaat dit doen. Periode van ongeveer 2 weken na 
5 april. 

18. Vragenrondje 
19. Sluiting 

Gesloten om 11.45 



 
Actielijst  
AP What Who When/priority Remarks 

1.14 Wageningen activiteit 
laten aansluiten op de 
huidige zaken daar 

Wieb Low 1 april komt er 
iets 

2.08 Stukje schrijven 
nieuwsbrief feministisch 

evenement 

Wieb & Joost Hoog Gedaan 

3.03 Klimaatcommissie 
onderzoeken en 
beginnen met uitdenken 

Veronique  Low  

5.5 Vragen XXX (fractie 
Wageningen) 
studentenhuisvesting 

Wieb Medium Gaat meepraten 
op 1 april 

7.1 Aanvragen diversiteits 
advies training 

Joost Medium Staat op z’n 
agenda, heeft hij 
gedaan 

7.2 Uploaden oude notulen, 
agenda’s en actiepunt 
lijsten van afgelopen jaar 

Mathijs, Joost, Wieb High Wieb had 
gedaan. Mathijs 
had het nog niet 
gedaan. 

7.3 Invullen vragenlijst 
bestuursstructuur 
landelijk 

Joost, Hajo & Vero High  

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

Joost, Wieb & Vero  Vero had mooie 
visual gemaakt. 
Joost had 
commissie 
internationaal 
gevraagd.  

7.5 Gegevens ambtenaar 
duurzaamheid gemeente 
Lochem doorsturen naar 
Mathijs 

Joost  Moet nog 
gebeuren 

7.6 Uitzoeken BHV 
certificaten 

Hajo  Is agendapunt 

7.7 Nadenken over nieuwe 
bestuursleden 

Iedereen   

 


