Datum:
Aanwezig:

17 december 2020
Gerard Slag, Matthew Pyatt, Kees van Luijt, Frederik van Zeggeren en Jeppe Balkema
(verslag) via Zoom. Geeke Hissink niet ingezoomd met bericht van verhindering

1 Opening en vaststelling agenda
Gerard opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld.
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2 Verslag en actiepunten vergadering 20 oktober 2020
Tekstueel zijn er geen opmerkingen.
De actiepunten:
Kees zal zodra de Corona-maatregelen dat mogelijk maken, contact met de verschillende commissies
hebben maar is daar, die maatregelen nalevend al voorzichtig mee begonnen. Er heeft een gesprek,
samen met Gerard, met de Kunst&Cultuur-commissie plaatsgevonden.
Samen met Geeke zal hij contact hebben met een of meer redactieleden van het Wijkcontact. Indien
nodig zal dit gesprek via Zoom plaatsvinden.
Frederik heeft een tekst opgesteld voor het werven van een nieuw bestuurslid en die tekst
gepubliceerd.
Gerard heeft samen met Frederik een gesprek gehad met het bestuur van de Stichting Bakermat.
Voorafgaand aan dat gesprek heeft Gerard gesproken met Mark Elbers en daar bleek dat beide
wijken over hun positie ten opzichte van de Bakermat niet van mening verschillen. Het gesprek met
het bestuur van de Stichting Bakermat leerde dat het wijkcentrum door de Corona-perikelen een
valse start maakt maar dat de toekomst van het wijkcentrum er hoopvol uitziet. De uitstraling van
het gebouw moet wel wat aangepast worden aan de nieuwe functie ervan.
Matthew heeft contact gehad met de Stadsvilla over het afzeggen van het lustrumfeest. De Stadsvilla
brengt geen kosten in rekening.
De bestuursleden die contactpersoon voor een commissie zijn, zouden “hun” commissie vragen vóór
1 december een concept-begroting in te dienen voor 2021. Dit is, behoudens bij één commissie, niet
gebeurd. De bestuursleden zullen dit alsnog doen en de begroting komt aan de orde in de februarivergadering.
Het plan voor contactpersonen per straat wordt in deze vergadering besproken.

C

3 Mededelingen
Verschillende bestuursleden delen mee dat zij positieve reacties hebben ontvangen van de
vrijwilligers die zij (ter vervanging van de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst) een flesje wijn hebben
gebracht.
Gerard schrijft voor ieder Wijkcontact een stukje over wat er in het bestuur omgaat. Op verzoek van
de redactie heeft hij aan zijn laatste stukje een meer opiniërend karakter gegeven. De inhoud van dat
stuk leidde tot vragen of er sprake was van nieuw beleid van het bestuur. Duidelijk onderscheid moet
gemaakt worden tussen persoonlijke opvattingen en zakelijke mededelingen. Er is begrip voor het
feit dat die laatste als saai worden beschouwd. Afgewogen wordt hoe hiermee om te gaan. In ieder
geval mag naar buiten toe geen verwarring ontstaan over de vraag wat een bestuursstandpunt is.
De kans bestaat dat de Nieuwjaarsbijeenkomst op 21 januari door kan gaan. Er worden afspraken
gemaakt over de publiciteit voor de bijeenkomst.
Frederik deelt mee dat De Penseelstreek in 2021 een lustrumjaar heeft en dat de kern van de
lustrumactiviteiten ligt in het eerste weekend van september.
Gerard deelt mee dat hij een enquête heeft ontvangen van het programma van Wijken Weten.
Gerard zal deze invullen.
Jeppe deelt mee dat het eindrapport van de Sonsbeek-commissie is verschenen.

4 Ingekomen en uitgaande post
Er is geen ingekomen post. Matthew heeft een mail rondgestuurd over het ontwikkelen van een
culturele route door onder meer de Burgemeesterswijk. Hij zal ons van de ontwikkelingen op de
hoogte houden.
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5 Vragen van de webmaster
Er wordt verbinding met Jos Zwaan gelegd.
Jos wijst erop dat het van belang is dat er meer aandacht moet komen voor de profilering van het
bestuur, dat er sprake moet zijn van een uitgeschreven missie van het bestuur en dat er sprake moet
zijn van een privacy statement.
Matthew zal inspiratie opdoen bij De Penseelstreek en komen met een concept voor een privacystatement.
Gerard en Jeppe zullen zich buigen over het formuleren van een missie voor het bestuur.
Afgesproken wordt dat de secretaris voor Jos de contactpersoon met het bestuur wordt.
Jeppe zal ervoor zorgdragen dat de lijst van leden van het bestuur en commissies wordt bijgewerkt.
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6 Vacature in het bestuur
De advertentie van Frederik heeft twee belangstellenden opgeleverd. Het bestuur is daar zeer
verheugd over. Zij zullen eerst een gesprek met Geeke hebben die algemene informatie over het
bestuur zal geven. Daarna bestaat de mogelijkheid kennis te maken met de andere leden van het
bestuur. Aan de twee belangstellenden kan ook de vraag voorgelegd worden of zij misschien lid van
een van de commissies zouden willen worden.
7 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
Kees deelt mee dat hij werkt met een nieuw systeem. Het kost de nodige moeite om bestaande
bestanden in dit systeem in te voeren maar hij verwacht eind december de contributie-inning voor
2020 te kunnen realiseren. In maart 2021, en daarna ieder jaar in maart, zal opnieuw een
automatische incasso plaatsvinden.
Het plan om voor de ledenwerving te komen tot een of meer contactpersonen per straat die bij
nieuwe inwoners langsgaan om ze enthousiast te maken voor het lidmaatschap van de
wijkvereniging, wordt besproken. De bestuursleden zullen met suggesties voor namen van te
benaderen contactpersonen komen en zullen die namen doorgeven aan de secretaris. Als blijkt dat
er enig animo is om als contactpersoon op te treden, zal meer publiciteit worden gegenereerd.
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8 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
Corona legt veel lam. Er is slechts het volgende te melden
Themaochtenden: de commissie bereidt zich voor op de mogelijkheid dat voor de zomer nog
bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden.
Leefomgeving: Frederik wijst erop dat er echt aandacht moet zijn voor verjonging van de commissie.
Feestcommissie: de samenstelling van de commissie is gewijzigd.
Ouderen: de commissie heeft aan Gerard meegedeeld dat zij geen reden zien de commissie voort te
laten bestaan. Activiteiten die nu bij de commissie thuishoren, passen wellicht beter in het
programma van De Bakermat. De vergadering besluit de commissie op te heffen.
9 Vergaderdata 2021
De vergaderdata van het bestuur in 2021 zijn: 23 februari, 20 april, 6 juli, 7 september, 19 oktober en
14 december.
De algemene ledenvergadering wordt gedacht in de maand mei.
10 Rondvraag en sluiting
In de rondvraag worden geen punten aan de orde gesteld en de voorzitter sluit de vergadering.
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Acties bestuursleden
Kees:
een kennismakingsgesprek voeren met vertegenwoordigers van de verschillende commissies.
Gerard en Jeppe:
een concept maken voor een omschrijving van de missie van het bestuur.
Kees en Geeke
een gesprek voeren met de redactie van het Wijkcontact. Geeke zal het organiseren en bepalen of
het al dan niet via Zoom gaat.
Matthew:
maken van een concept voor een privacy-statement.
Contactpersonen uit het bestuur:
aan de commissies vragen ruim voor de februari-vergadering een concept-begroting in te dienen
voor 2021.
voorstellen doen aan de secretaris voor personen die benaderd zouden kunnen worden als
contactpersoon voor een straat in de wijk.
Jeppe:
bijwerken lijst leden van het bestuur en van commissies.
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