
Aanwezig: Ellinoor, Miroya, Nicole, Lotte, Xenia

Afwezig: Merel, guus

Notulist: Lotte

Locatie: Online

Link naar ingekomen stukken:

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

Vergadering geopend om:

1. Hoe gaat het? (1)

2. Vaststellen agenda (4)

3. Vaststellen notulen 16 augustus (4)

iedereen akkoord, vastgesteld.

4. Nabespreken (1, 2)

a. Kaderkamp

De organisatie van kaderkamp ging goed zegt Miroya. Goede feedback over de activiteiten,

sloten goed aan. Er waren een paar kleine incidenten maar dit is meteen goed aangepakt.

Miroya gaat binnenkort een evaluatieformulier maken. Xenia zegt dat er ergens deze week wel

een terugblik moet komen. Hiervoor worden de kaderkamp kandidaten gevraagd in

de groepsapp (miroya doet dit).

5. Actiepunten

a. Nicole: mailt over LSVB gesprek op 14 september 14:00-15:00. Nicole, Xenia en

Miroya gaan.

b. Lotte: maakt webpagina voor vertrouwenspersoon zodra er info is op erop te zetten.

c. Miroya: stuurt door hoeveel activiteiten ongeveer kosten/geeft feedback op concept

begroting.

d. Iedereen: check of er in eerdere agenda’s nog actiepunten voor jou staan.

e. Guus: bellen met KvK bellen over UBO.

f. Guus: stuurt info over wat er op website moet komen naar Lotte.

g. Lotte: zet de nodige info op de website.

h. Miroya: maakt congres aan op de app.

i. Guus en Miroya: bellen om accommodatie voor buitenlandexcursie te boeken.

j. Miroya: vraagt wie pubquiz wil maken in DGG.

k. Lotte en Nicole: maken vergaderstuk met voors en tegens over alcohol, roken en

cannabis op evenementen vóór buitenlandexercusie.

l. Lotte: congres en vacatures LB promoten.

m. Miroya en Xenia: wijzigingen in vrijwilligerscontracten doorvoeren (bewoording

n.a.v. opmerking Eloy en over verantwoordelijkheden.

n. Nicole: stuurt mail over klimaatagenda naar iedereen en zorgt dat 2 mensen

hiernaar gaan kijken.

o. Xenia en Miroya: gaan praten met organisatie veehouder tegenactie.

p. Xenia: vraagt adviseur van Esther over veehouder tegenactie.

q. Nicole: samenvatting GrondFest in Broadcast promoten.

r. Xenia: gaat naar PINK! LinkedIn kijken.

s. Nicole en wie verder wil zullen de klimaatagenda lezen en dan een mening erover

vellen.



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

willen we het lidmaatschap van de JKB verlengen? Xenia stuurt ons dit stuk nog door.

7. Mededelingen (1)

a. Duitse jongeren update - Lotte

gaat niet door de Duitsers hadden te weinig aanmeldingen.

b. Vrijwilligerscontracten - Miroya

Xenia en Miroya hebben dit aangepast en overal toegevoegd dat vergaderingen verplicht zijn om bij te

wonen. Lotte voegt de overeenkomsten toe aan de website.

c. Update Brul - lotte?

Najaarscongres een nieuwe BRUL! gaat niet lukken door vakantie en ziekte in de co. maar ze gaan

kijken of er wel al stukken voorgepubliceerd kunnen worden op de site. Volgende BRUL! komt uit op

het voorjaarscongres.

8. Langlopende projecten (1, 2, 3)

d. Congres - Xenia

Er is een locatie in Amersfoort. Alleen de slaapplaatsen zijn nog lastig omdat veel stayokays perse 2

nachten willen. Miroya gaat kijken naar accommodaties.

9. Discussiepunten (2, 3)

a. Ondertekenen Jonge Klimaatagenda (2,4) - Nicole

voorstel Nicole om niet te ondertekenen omdat er wordt gesproken over kernenergie, duurzame

biomassa, mens-centrisme en dieren worden niet meegenomen. daar staat PINK niet voor. Nicole

gaat ook een opinieartikel schrijven voor de site ter informering van de leden. Unaniem

akkoord om niet te ondertekenen.

b. Kiezen wie merchandise logistiek gaat doen (2,4) - Lotte

3 mensen hebben interesse getoond om dit te regelen. Lotte pleit voor kandidaat 1 omdat kandidaat 2

bijna lid-af is en om nieuwe leden een kans te geven om actiever te worden. Kandidaat 1 wekt een

serieuze en gedreven indruk. Lotte neemt contact op met kandidaat 1 voor het afronden van

de sollicitatieprocedure.

c. voorjaarscongres (2) - Lotte & Xenia

Lotte was bij de Brul vergadering en daar viel het idee als het thema van de Brul aansluit bij het thema

van het congres. Het zou leuk zijn ook om aan het einde van het najaarscongres het thema en hopelijk

ook locatie en datum van het voorjaarscongres bekend gemaakt worden. Brul wil het over groei doen

dus Xenia oppert: * later bekend te maken *

Locatie in Haarlem: mocht die aan onze eisen voldoen kunnen we die dan vast boeken vraagt Xenia.

Welk weekend zullen we dat dan doen? precies over een half jaar is mei. Miroya en Ellinoor kijken

naar welke feest en gedenkdagen er zijn waar we rekening mee moeten houden (zoals

moederdag 14 mei en de ramadan)

d. Jaarlijkse contributie (2) - Miroya

moeten we dit in het kader van inflatie niet opschalen naar 10 euro, Xenia ziet niet helemaal hoe veel

winst we daaruit halen en vind het fijn hoe laag het is. We bespreken dit liever nog eens met Guus.

Nicole oppert dat leden misschien vrijwillig kunnen kiezen om meer te betalen. we schuiven m door.

e. Afdelingspagina website Noord-Nederland (2,4) - Lotte

Lotte ging de afdelingspagina’s checken en was verbaast over de afdelingspagina van Noord NL want

die is heel fancy maar totaal anders dan alle andere afdelingspagina’s en niet heel overzichtelijk. dit is

niet in overleg gebeurd dus Lotte gaat bespreken dat dit teruggezet wordt met de afdeling.

f. Brief energiecompensatie (2,4) - Nicole

vandaag heeft Nicole het concept van de brief gekregen, het staat in de ingekomen stukken. Nicole

denkt dat we erachter kunnen staan. de inhoud pleit voor studenten energiecompensatie maar niet via



de gemeente ivm niet de juiste menskracht en middelen. Liever via duo oid. Nicole heeft nog een

opmerking geplaatst in het document. Iedereen leest het document en iedereen laat morgen

voor 12:00 weten in slack of ze akkoord zijn of niet daarna mailt Nicole hen terug met

ons antwoord.

10. Besluiten (4)

a. Jonatan pitch media stijlgids - Lotte

Jonatan wil de stijlgids uitbreiden, Lotte is enthousiast. Mag Jonathan dit pitchen voor het hele

bestuur in de aankomende vergadering dus krijgt hij daar 15 min voor volgende week in Amersfoort?

Jonathan wil input van het hele bestuur. Lotte wil hem ook belonen voor zijn enthousiasme en dat hij

zoveel moeite wil doen dus we willen hem uitnodigen 4 voor, 1 onthouden. Even checken of de treinen

dan rijden volgende week, anders online. Lotte neemt contact op met Jonatan.

b. Locatie haarlem congres (4)

Locatie in Haarlem: mocht die aan onze eisen voldoen kunnen we die dan vast boeken vraagt Xenia.

Welk weekend zullen we dat dan doen? precies over een half jaar is mei. Miroya en Ellinoor kijken

naar welke feest en gedenkdagen er zijn waar we rekening mee moeten houden (zoals moederdag 14

mei)

c. Merch medewerker (4)

Unaniem voor kandidaat 1

11. WVTTK

We hebben een retourbeleid nodig voor de webshop met algemene voorwaarden etc.

daar gaat Lotte zich nog in verdiepen. Linkedin is lastig omdat we niet weten aan welk

account/mail het gekoppeld is maar wordt aan gewerkt.

12. Wel/niet openbaar maken

13. Volgende vergadering plannen

a. Kort babbelen met de kandidatencommissie per bestuurslid (vraag vanuit de

kandidatencommissie) (3)

b. Thema voor congres

c. Terugbetalen eigen bijdrage bij overmacht (2,4) - Merel

d. Instagram takeovers (2) - Merel

lotte vindt dit een goed punt en we kunnen allemaal een instagram take-over gaan doen.

Miroya zegt misschien na elk congres doen.

e. Waar trekken wij de grens met JFVD (2)

f. Vrijwilligerscontracten LB (2) (deze stond niet op de agenda dus graag volgende vergadering

nog bespreken)

g. Jaarlijkse contributie (2) (als Guus terug is van vakantie bespreken)

14. Rondvraag

15. Actiepunten volgende vergadering

Iedereen: leest het document en iedereen laat morgen voor 12:00 weten in slack of ze akkoord zijn of

niet daarna mailt Nicole hen terug met ons antwoord.

Xenia: mail concept  over klacht en koers vereniging en faciliterende rol LB

Lotte: zet vrijwilligersovereenkomsten online

Lotte: neemt contact op met kandidaat 1 voor het afronden van de sollicitatieprocedure.



Lotte: gaat bespreken dat dit teruggezet wordt met de afdeling.

Lotte: neemt contact op met Jonatan.

Lotte: Verdiepen in retourbeleid

Miroya: gaat kijken naar accommodaties congres

Miroya: Vraagt kader kampers om terugblik te schrijven

Miroya en Ellinoor: kijken naar welke feest en gedenkdagen er zijn waar we rekening mee moeten

houden (zoals moederdag 14 mei en de ramadan)

Miroya: Stelt lijst op van afdelingsbesturen

Nicole: gaat ook een opinieartikel schrijven voor de site ter informering van de leden.

Vergadering gesloten om:

Gelezen door: Lotte (akkoord) Miroya: akkoord



Hallo wat doe jij hier op deze (bijna) lege pagina?

Te kijken wie er nou weer iets neerzet op een voorheen helemaal lege pagina… Frappant dit


