
Agenda 22-06-2021 
20:00 
 
Aanwezig: Joost, Olga, Tyra, Wieb, Veronique, Mathijs, Logan & Louisa  
Afwezig: Hajo 
 

1. Opening 
Geopend om 10.09 uur  

2. Landen en mededelingen 
Olga en Vero willen graag om 21.30 alles hebben afgerond 

3. Vaststellen agenda 
4. Doorlopen actielijst 
5. Politieke update 

XXX in Nijmegen gaat stoppen. XXX wordt voorzitter van de metropoolregio. Komt een 
nieuwe GL wethouder. 

6. Commissiezaken 
a. PolCo 

Hele leuke thema-avond gehad. Lijkt er op dat er een pauze is tot na de zomer. Er komt een 
nieuwe commissievoorzitter. 

b. EduCo 
Geen update 

7. AAV plannen (28 juni) 
a. Update van Mathijs 

Er missen nog 2 vacatures. Voorzitter en Vice-voorzitter.  
Olga levert de hare nog voor vrijdag 00.00 aan. Deze wordt gewoon meegenomen ondanks 
de officiele deadline. Mathijs heeft schijt aan regels hierover. 
Louisa is iets later, maar is alsnog op tijd voor de instemming en voorstellen van de 
bestuurskandidaten. 

b. Ongevulde vacatures 
c. Kasco 

Hajo zou er iets over kunnen zeggen. Hij is helaas niet aanwezig. Dit zou kunnen per 
acclamatie. Joost gaat de statuten lezen 

8. Invullen overdrachtsvergadering 
a. Locatie 

Joost heeft contact opgezocht met natuurcentrum Arnhem. Olga gaat nog even kijken bij 
buurtcentra in Nijmegen. We hebben een vrij grote ruimte nodig want met 13 mensen moet 
er anderhalve meter gehouden worden. Louisa stelt de Honig voor.  
Logan heeft misschien een locatie in de Apenheul. Dit is helaas te duur. Wieb stelt voor om 
een ruimte te reserveren op de WUR. Louisa kent nog buurtcentra in Nijmegen en stelt 
Willemeen voor in Arnhem. 
Logan stuurt een lijst met locaties in Apeldoorn naar Joost. Mikken op ongeveer 100 euro.  

b. Lopende zaken 
c. Belangrijke stappen aan het begin van een bestuursjaar 

i. DWARS Academy 
ii. Beleidsplan 

iii. Begroting 
iv. Communicatiemiddelen (slack, stack etc.) 



v. Actiepuntenlijst (basisvergaderdingen) 
d. Delen van ervaringen  

Tijd meenemen voor tips en tricks. De training van DWARS over de teamrollen heeft Joost in 
ieder geval veel geholpen. Leareys roos invullen en meenemen. 
De borrel na de tijd kan  

e. Teamdynamiek nieuw bestuur 
9. Activiteiten 

a. Geen activiteiten meer voor juni 
Ploggen of plandelen kan nog gedaan worden. Wij zijn al te laat om het te organiseren. De 
kandidaten denken dat het nog niet bij het nieuwe bestuur neergelegd kan worden.  

b. Zomerstop vanaf tweede week juli tot 3e week augustus 
c. XXX XXX 

Logan had gezegd dat we het gingen bespreken en dat deze week respons komt. Datum 
prikken voor het weekend/maandag- of vrijdagavond kan al wel gedaan worden. Logan is 
voorstander van het organiseren van een weekend, om een sterk begin te maken. Hierbij 
moet worden opgepast met nieuwe coronavarianten en de timing van het weekend. 
20-22 augustus is landelijk weekend. Hiervoor moet een reeks opties gegeven worden, laat 
XXX kiezen hieruit en plan daar omheen.  
Hier kan ook een politiek evenement van maken en dan een hele dag hiervoor uittrekken 
volgens Louisa. Dit laten we over aan het nieuwe bestuur. 

10. Volgende vergaderingen 
a. 4 juli 14:00-17:00 eventueel met borrel na afloop 

11. Vragenrondje 
Mathijs hoopt heel erg dat Wieb komt om een foto van het JmhW bestuur te hebben 
Vero vraagt of de foto van Elders in Gelders dan van de site afgehaald wordt. Gebeurt niet 
omdat dit een officieel ingestemd bestuur is. 
Wieb beseft dat dit de laatste bestuursvergadering is van Joost mag het Weten. Is ook heel 
sip. 

12. Sluiting 
Gesloten om 21.04 
  



AP What Who When/priority Remarks 

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

Mathijs, Joost, Wieb High Dit word 
donderdag 
gedaan 

10.2 Ploggen activiteit van 
juni organiseren. Contact 
opnemen met locale 

groenlinks afdelingen 
voor huren opruim sets 

Iedereen   Wordt 
meegegeven 
aan het 

volgende 
bestuur 

10.3 Zoeken naar manier hoe 
we als bestuur elkaar 
kunnen zien (binnen de 
corona maatregelen) 

Iedereen  4 juli fysieke 
inwerkdag 

11.06 Uitzoeken hoe 
preferential voting werkt 

voor AAV 

Joost Low Gedaan. Sabine 
komt dat 

toelichten op de 
AAV. Dit komt 
ook zo in de 
reader te staan. 

 


