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Datum:  20 oktober 2020  
Aanwezig: Gerard Slag, Matthew Pyatt, Kees van Luijt, Geeke Hissink, Frederik van Zeggeren en 

Jeppe Balkema (verslag) via Zoom.  
 

 
1 Opening en vaststelling agenda 

Gerard  opent de vergadering en heet Frederik die voor het eerst een bestuursvergadering bijwoont, 
van harte welkom . De agenda wordt vastgesteld met dien verstande dat als punt 4a een bespreking 
over de Bakermat, wordt toegevoegd.   
 
2 Verslag en actiepunten vergadering  25 augustus 2020 
Tekstueel  zijn er geen opmerkingen.  
De actiepunten: 
Kees zal zodra de Corona-maatregelen dat mogelijk maken, contact met de verschillende commissies 
hebben. Samen met Geeke zal hij op korte termijn contact hebben met een of meer redactieleden 
van het Wijkcontact. Indien nodig zal dit gesprek via Zoom plaatsvinden.  
 
 
3 Mededelingen 
Gerard deelt mee dat hij op 12 oktober j.l. aanwezig is geweest bij een presentatie van de 
nieuwbouwplannen op het terrein van het Rijn Ijssel College aan de Zypendaalseweg. Er worden 
appartementen voor starters en voor senioren gebouwd. Er is een vraag over de uitrit van het terrein 
naar de weg. Die zal worden voorgelegd aan de commissie leefomgeving van de Penseelstreek. 
 
4 Ingekomen en uitgaande post 
Jeppe deelt mee dat er, op brieven van de KvK over de benoemingen van Kees en Frederik na, geen 
post is. 
Matthew deelt mee dat er een afzegging is voor het feest in de Stadsvilla van iemand die uit de wijk 
verhuisd is. 
 
4a Bakermat 
Gerard deelt mee dat vandaag de overdracht aan de gemeente heeft plaatsgevonden van het pand 
van de Diaconessenkerk. De gemeente verhuurt het pand aan de stichting Bakermat. Het bestuur van 
die stichting heeft de Penseelstreek en onze vereniging uitgenodigd voor overleg. Het bestuur besluit 
in te gaan op deze uitnodiging maar voorafgaand aan dat overleg contact te hebben met de 
voorzitter van de Penseelstreek om zo samen te kunnen optrekken. In dat overleg zal het moeten 
gaan over wat wij van het stichtingsbestuur verwachten (in ieder geval de voortzetting van de 
activiteiten die nu al plaatsvinden in de Bakermat tegen een redelijke vergoeding) en wat het 
stichtingsbestuur van de wijkverenigingen verwacht. 
Geeke en Frederik melden zich aan om Gerard bij dit overleg te begeleiden. 
 
5 Algemene ledenvergadering  
De leden van het bestuur zullen binnen een week na de vergadering eventueel commentaar op de 
concept-notulen bij de secretaris inleveren. Daarna zal het concept op de site geplaatst worden. 
Kees heeft de noodzakelijke stukken voor de financiële administratie van Froukje overgenomen en 
a.s. maandag zal de overdracht voltooid worden. De kascontrolecommissie heeft enkele 
opmerkingen gemaakt bij de financiële stukken. Kees zal als hij voldoende inzicht heeft in deze 
administratie nagaan of en in hoeverre de opmerkingen van de commissie overgenomen kunnen 
worden. Hij heeft binnenkort een afspraak met de penningmeester van de Penseelstreek die ervaring 
heeft met het werken met een e-boekhouding. 
Naar aanleiding van een vraag van Matthew over de bekostiging van de plannen van de 
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Kunst&Cultuurcommissie wordt besloten dat Kees samen met Gerard een gesprek zal hebben met 
Ires. 
 
6 Vacature in het bestuur 
Nu Anouk gaat verhuizen naar een huis buiten onze wijk, heeft zij zich in de ALV niet verkiesbaar 
gesteld voor het bestuur. Dat betekent dat er nu een vacature in het bestuur bestaat.  
Gerard heeft in zijn stukje in het Wijkcontact al iets gezegd over die vacature. Helaas is daarin een 
verkeerd mailadres vermeld. (dit moet zijn: gjslag55@gmail.com) 
Frederik zal een tekst maken voor een oproep op de website en in Nextdoor om zich aan te melden 
en een ieder zal binnen haar of zijn netwerk kijken of er een belangstellende te vinden is. 
 
7 Lustrum (vast agendapunt) 
Kees stelt aan de orde of het lustrum wel een vast agendapunt moet blijven. Matthew haakt daarop 
in door een overzicht te geven van wat allemaal niet door kon gaan in 2020 en tot nu toe is 
verschoven naar 2021, met daarbij de vraag of dergelijke activiteiten dan nog wel onder de vlag van 
het lustrum gevierd moeten worden. De belangrijkste vraag is of we vast moeten houden aan het 
feest in de Stadsvilla. Het bestuur besluit dat het verstandig is om af te zien van dit feest. Matthew 
zal daarover overleg voeren met de Stadsvilla. De gelden van de reeds betaalde toegangskaartjes 
zullen teruggestort worden. 
Matthew zal met een aantal door hem uit zoeken personen nagaan of er in 2021 ook 
activiteiten/festiviteiten kunnen worden ontwikkeld voor de wijk. Als dat vorm heeft gekregen kan 
nagegaan worden of de feestcommissie benaderd zal worden om betrokken te zijn bij de uitvoering 
van de plannen. In de februari-vergadering zal op dit punt terug worden gekomen. Het lustrum kan 
als vast agendapunt vervallen.   
 
8 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt) 
Kees  deelt mee dat hij op dit moment nog onvoldoende inzicht in de stukken heeft om cijfers te 
kunnen geven.  
 
9 Rondje langs de commissies (vast agendapunt) 
Er zijn geen ontwikkelingen te melden. 
Bij dit agendapunt wordt afgesproken wie contactpersoon voor welke commissie zal zijn. Dit leidt tot: 
Themaochtenden: Jeppe. 
Leefomgeving: Frederik. 
Duurzaamheid: Geeke.  
Wijkcontact: Geeke.  
Kunst & Cultuur: Gerard.  
Feestcommissie: Matthew. 
Ouderen: in afwachting van ontwikkelingen bakermat geen contactpersoon.  
Op verzoek van Kees wordt door de contactpersonen aan hun commissie gevraagd of zij voor 1 
december een concept-begroting voor 2021 in willen leveren. 
 
9 Rondvraag en sluiting 
Frederik spreekt af dat hij door Gerard geïntroduceerd zal worden bij de commissie Leefomgeving. 
Jeppe stelt de vraag aan de orde of we nu een afspraak moeten maken voor de Nieuwjaarsborrel. 
Het ziet er niet naar uit dat die in zijn gebruikelijke vorm door kan gaan. Er wordt nagedacht over een 
alternatief in het besef dat daarover dan in het Wijkcontact van december uitsluitsel gegeven moet 
worden.  
Jeppe vraagt aandacht voor de uitvoering van het plan om voor de ledenwerving voor de straten van 
de wijk contactpersonen te gaan zoeken. Het stuk daarover zal via de mail aan de leden van het 
bestuur worden rondgezonden om te trachten zo tot besluitvorming te komen. 
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De volgende vergadering vindt plaats op 17 december 2020  om 17.00 uur. Afgewacht moet worden 
waar en hoe er vergaderd zal kunnen/moeten worden. 
 

 

Acties bestuursleden 

Kees: 

een kennismakingsgesprek voeren met vertegenwoordigers van de verschillende commissies. 

Gerard en Kees: 

een gesprek hebben met Ires Manuel over de bekostiging van de plannen van de 

Kunst&Cultuurcommissie. 

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. 

Gerard en Geeke/Frederik: 

gesprek met bestuur stichting Bakermat. 

Frederik: 

tekst maken voor advertentie vacature in bestuur. 

Matthew: 

contact opnemen met de Stadsvilla over het feest. 

Contactpersonen uit het bestuur: 

aan de commissies vragen vóór 1 december een concept-begroting in te dienen voor 2021. 

Jeppe: 

plan voor contactpersonen per straat naar het bestuur sturen. 
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