
Agenda 2 augustus 2022

Aanwezig:Ellinoor, Nicole, Guus, Miroya, Merel

Afwezig: Lotte, Xenia

Locatie: Amersfoort

Link naar ingekomen stukken:

1. Informatie-uitwisseling – 2. Meningsvorming – 3. Probleemoplossing – 4. Besluitvorming

Vergadering geopend om: 19:00

1. Hoe gaat het? (1)

2. Vaststellen agenda (4)

Ja.

3. Vaststellen notulen 26 juli & 31 juli(4)

26 juli - ja. 31 juli - ja.

4. Nabespreken (1, 2)

a. -

5. Uitnodigingen & ingekomen stukken (1, 2, 4)

a. LSVB (1) - Nicole

i. Mail dat het bestuur gewisseld is en dat nieuwe voorzitter en vicevoorzitter

kennis met ons willen maken. Vanaf september. Nicole gaat vragen of het een

een-op-een iets is en wie ze willen ontmoeten - voorzitter + bestuurslid politiek of

dat we kunnen kijken wie. En of ze voorkeursdagen hebben.

6. Mededelingen (1)

a. Efteling (1) - Miroya

i. Merel en Miroya hebben besloten op laatste dag kaderkamp een efteling dag

organiseren, op eigen kosten. Is een appgroep voor aangemaakt. Lijkt Miroya

leuk om later nog een keer een dag te doen.

b. Diversiteitsenquete (1) - Merel

i. Merel heeft linkje gestuurd met diversiteitsenquete. Tekst bovenin moet nog

worden aangepast. Dit volgt later. Nicole kan het niet openen, moet nog rechten

krijgen voor website.

7. Langlopende projecten (1, 2, 3)

a. Uitnodigen PvdD medewerkers (3) - Ellinoor

i. Ellinoor wil ook wat mensen van TK, provincie en gemeenteraden uit te nodigen.

En allemaal inspraak hebben hierover. Merel geeft aan dat we dan op moeten

letten dat het niet te veel mensen worden, met oog op de ruimte die er is en het

aantal mensen wat er komt.

b. Update greenpeace (1)-Ellinoor

i. Ze gaan morgen bellen. Heeft doorgegeven dat haar het wenselijk lijkt om het

online te doen. In oktober wordt het. Miroya vraagt of het hybride zou kunnen?
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Ellinoor gaat dit nog even overleggen. Miroya zegt dat het in oktober ook congres

en buitenlandexcursie is en pvdd jubileum, dus daar een beetje om heen plannen.

8. Discussiepunten (2, 3)

a. Aandelen verkopen (3,4) - Guus

i. De markt is gesloten. Dus duurt waarschijnlijk nog veel langer dan verwacht om

ze kwijt te raken. Idee Ellinoor, de leden met een berichtje/mailtje/in de

nieuwsbrief op de hoogte brengen van dat het niet lukt om ze te verkopen en we

ze zelfs niet gratis kunnen weggeven. Guus stelt voor om de kascommissie

hierover op de hoogte te brengen van te voren en dan het op het congres te

bespreken. Miroya en Ellinoor zeggen dat ze het omwille van transparantie het in

een nieuwsbrief willen delen. Wordt gedeeld met kascommissie, en daarnaast

wordt gelijk gevraagd of er wat geschoven kan worden voor het budget van

kaderkamp en de barbecue.

b. Reglement van orde (3,4) - Merel, Nicole

i. Tijdens bestuursweekend is het hele reglement doorgelopen. Nicole heeft de

suggesties voor aanpassingen verwerkt. Guus stelt voor dat we ook een vaste

vervanger voor de secretaris in het reglement zetten, net als bij het

voorzitterschap. Voorstel penningmeester -> algemeen bestuurslid

ii. Voor volgende vergadering het document van Nicole doorlezen

c. Congres overnachting lid (3,4) - Guus

i. Lid heeft gevraagd of ze met haar vriend in een hotel mag slapen, maar dan niet

vergoeden voor haar vriend. Guus denkt dat dit niet wenselijk is omdat anderen

dit niet kunnen. Merel stelt voor het bed wat na de organisatie over blijft dit aan

een lid te geven. Ook wenselijk als hotel voor hele organisatie en bestuur

hetzelfde is. Guus zegt dat we nog 6 leden een overnachting kunnen aanbieden,

dit is alles wat er nog over was in een hostel, waarbij we dus moeten kijken aan

wie we dit kunnen aanbieden en dan streng zijn daar in. Conclusie: Lid krijgt

geen voorkeursbehandeling, maar mocht haar vriend willen overnachten en die

kamer vrij is dat hij dat kan krijgen. Als die tweede plek nodig is voor iemand dan

is dat voor een ander lid.

d. Buitenlandexcursie (3) - Miroya

i. Miroya zit er mee dat de buitenlandexcursie vaak twee/drie dagen is en vind dat

kort. Merel wil graag dat iedereen erbij kan zijn, en een week is vaak niet

haalbaar voor leden. Je kan dan verder weg maar dat is minder toegankelijk voor

leden. Miroya zit te denken aan donderdag tot en met zondag net als Merel.

Miroya is het eens dat het toegankelijk moet zijn. De excursie gaat sowieso ook

deels in de werkweek zijn volgens Miroya. Nicole stelt voor om donderdagavond

te vertrekken zodat de donderdag niet (geheel) vrij genomen hoeft te worden.

Merel geeft aan dat als je in de nacht reist nog aardig ver kan geraken, noemt een

aantal landen die op 8 uur rijden liggen. Ellinoor is het eens met de dagen van

donderdag tot en met zondag. Miroya geeft aan ook voorstander te zijn van in de

avond reizen maar het ligt eraan of dit mogelijk is. Merel geeft aan dat treinen

vaak in de nacht prima te doen zijn.
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ii. Miroya vat samen dat het waarschijnlijk 4 dagen gaan worden en in de nacht

reizen, donderdag t/m zondag. Ellinoor gaat bij Ines peilen wat handig is. Ze wil

een poll plaatsen op instagram voor het land. Guus geeft aan dat het handiger is

om een land te kiezen op hoeveel het kost kwa overnachting en reiskosten.

iii. Guus geeft aan dat de afgelopen excursies waren naar België, Duitsland,

Frankrijk

9. Besluiten (4)

a. -

10. WVTTK

a. Heb ik wat gemist op Bestuursweekend :)? - Ellinoor

i. We hebben het reglement van orde doorgenomen en geamendeerd, Guus zegt dat

we geen langzame Peter meer hebben gespeeld. Ellinoor vindt dit jammer.

Zondag ochtend vooral nog gewerkt. Ook nog gekeken naar de statuten, onder

andere vanwege de wbtr.

b. Notulisten congres - Merel

i. Ellinoor wil extra notulist zijn tijdens het congres

c. Eigen bijdrage voor overnachting - Guus

i. Willen we hier deze vergadering over praten? Eventueel een eigen bijdrage als

mensen willen overnachten, sowieso congres gratis toegankelijk maar niet

overnachting. Ellinoor stelt voor dat we uitrekenen wat we voor het hostel kwijt

zijn, en dit tegemoet komen voor mensen die willen overnachten in Arnhem. En

voor mensen die echt een plek nodig hebben die in het hostel laten slapen. Guus

geeft aan dat dit waarschijnlijk lastig uitvoerbaar is. Vind het belangrijk dat wij

dan het hotel boeken. Daarbij dan het systeem van het kaderkamp aanhouden.

Nicole stelt voor om hetzelfde bedrag voor iedereen af te spreken, zelfde eigen

bijdrage. Merel geeft aan dat bij indeling rekening houden met medische

redenen, en mogelijk ook bij eigen bijdrage. Miroya zegt dat ze bij iedereen de

eigen bijdrage wil doen. Guus stelt voor het gehele hostel te skippen, omdat

mensen daar met 6 mensen op een kamer te slapen ipv met 2 mensen op een

hotel kamer.

ii. Toegankelijkheid hostel - fysieke redenen en mentale redenen, niet altijd even

toegankelijk. Aangeven dat mensen voor wie dit geld kunnen mailen naar

secretaris@pinkpolitiek.nl en dat er dan een regeling getroffen kan worden.

iii. Nicole geeft aan dat de overnachting ook een bindende factor is voor mensen

tijdens het congres, zou het jammer vinden als mensen die dichtbij wonen dan

eerder weg moeten.

iv. Voorstander meer kamers (dan 12 bedden)

v. Guus geeft aan dat de eigen bijdrage bij DWARS 37,50 was voor overnachting. 5

mensen akkoord met eigen bijdrage rond 37,50

vi. Idee nu: eigen bijdrage (5 voor), bedrag wordt nog vastgesteld, wenselijk om alles

in 1 lijn te doen en bij 1 ding te boeken, met mogelijke uitzondering voor eigen

bijdrage als dit voor iemand niet haalbaar is

vii. Bij vorig congres bleven 16 mensen slapen

mailto:secretaris@pinkpolitiek.nl
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d. Beantwoording vragen - Nicole

i. We hebben een documentje met geformuleerde antwoorden. Wanneer willen we

die gaan sturen? Antwoorden zijn nog niet gestuurd. Iedereen voor morgen even

naar de antwoorden kijken, dan kan Merel morgen terug mailen.

ii. Guus vraagt, kunnen we dit als vraag en antwoord op extranet te zetten? Ja.

e. Sprekers congres - Miroya

i. Xenia heeft contact gehad met Cynthia over mogelijke sprekers, Miroya is niet

heel enthousiast. Miroya stelt voor om iemand van de provincie te vragen over

kader richtlijn water. Ellinoor zegt dat Fabian fractievoorzitter was bij provincie

nh en nu naar het waterschap gaat. Ellinoor wil hem wel vragen. Nicole stelt voor

om sowieso te informeren, nog zonder toezegging.

f. 🐨 - Guus

g. Stickers - Miroya

i. Lotte en Miroya gaan stickers maken voor op Instagram. Ellinoor zegt dat ze

graag stickers wil van het bestuur, dansjes en zo. Miroya zegt dat het blijkbaar

gratis is

h. Tekens - Nicole

i. Informeel afspreken, punt van orde, etc.

ii. Dit doen als we het hebben over reglement van orde

i. 🐢- Ellinoor

j. Overnachtingen congres (1) - Merel

i. Hostel geboekt voor 12 personen, 1 kamer 8-9 oktober en 1 kamer 7-9 oktober

door Indra. Op zaterdag om 16u geven Nicole en Merel alles door wat we weten,

als alles is uitgezocht.

k. Voorstel Nicole

i. Congres toevoegen aan langlopende projecten

11. Wel/niet openbaar maken

12. Volgende vergadering plannen

Dinsdag 9 augustus, online

Dinsdag 16 augustus, fysiek

13. Rondvraag

Miroya: er bij zetten dat je bij buitenlandexcursie reis kan compenseren, dat we dit dan doneren

aan een boomplant actie oid. Antwoord nee, want daarmee kan je mensen schuld aan praten.

Beter kijken naar een zo zuinig mogelijke reis. Bomenplanten/dit kopen met sojabonen.

14. Actiepunten volgende vergadering

- Reglement van orde met aanpassingen doorlezen

Vergadering gesloten om: 20:44we
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Gelezen door: Ellinoor (akkoord), Nicole (akkoord) Merel (akkoord) Miroya (akkoord)


