Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Aanwezig
Bewoners Da Costabuurt:; Jan Disseldorp
Bewoners Bellamybuurt: Hilje Thiescheffer (voorzitter), Saaida Tanane, Carla Bohncke
Bewoners Borgerbuurt:, Marjon van Wier, Sanja Korolija; Zoran Stoizic
Gebiedsteam en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar); Tycho Filarski (ABC Alliantie),
Henny de Kok (gebiedsmakelaar)
Afwezig met afmelding Martin van den Braak, Joke Bakker, Jaap van der Steen, Maaike
Maarse, Thea Kroes (gebiedsmakelaar), Maghaly Herbonnet
Afwezig Afmelding zonder afmelding Emmy Bruin
Verslag: Nies Medema
Mededelingen
- Notulen: 1 graag iets helderder. 2 Niet iedereen staat bij de juiste buurt. Actie Nies
en Jessica: meteen aanpassen (N) en in volgende agenda veranderen (J)
- Is er evenwicht in de begroting tussen kunst- en andere aanvragen? Carla zocht t uit:
totaalbudget 90.000 Euro, totaal aan kunstaanvragen ca 38.000 (t/m 12 maart).
Regiegroep vindt t geen probleem. Uitgangspunt blijft: is het goed voor de buurt?
Aanvragen
Pingpongtafels Nicolaas Beetsplantsoen (schoolplein)
Vader Herbert en leerlingen Kai en Merlijn groep 8 komen toelichten. 50 kinderen van de
school zijn heel enthousiast. School heeft zelf batjes en balletjes aangeschaft. Ze vragen om
de kosten tafels te vergoeden.
Aangevraagd 2560 Euro, toegekend
Actie Jessica/Thea: belt om de beslissing mee te delen
Korenbattlefestival l’Affiche
Marlies Rijnders (oprichter) en Judit Odijk (dirigent) vertellen: een korenfestival gaat vaak
over winnen, maar moet gaan over samen zingen. Zo’n 300 bezoekers verwacht.
Opmerkingen: regiegroep draagt niet bij aan eten. Het is bij een café, die verkopen al drank.
Gedacht aan crowd control? Wordt geregeld. Duurzame bierglazen? Geregeld met café.
Aangevraagd 5000,80 Euro, toegekend 4400 Euro mocht er geld meer nodig zijn voor
crowd control en vergunningen dan kan de organisatie contact opnemen met Jessica.
Actie Jessica belt om de beslissing mee te delen
West Wednesdays
Mieke Prinse (cultuurprogrammeur) en Monica Aerden (kunstenaar en bewoner Tetterode)
lichten toe. Veel organisaties, kunstenaars, ondernemers en bewoners uit de buurt
betrokken. Door regelmatig te organiseren groeide bezoekersaantal naar 50-60 mensen.
Bedrag aangevraagd voor pr en communicatie. Dat zijn naast flyers, Facebook, mailings en
website bijvoorbeeld ook uren die mensen maken. Opmerking Regiegroep: fijn als ze met
andere kunstorganisaties in de buurt samen publiciteit doen. Verzoek om na twee maanden
terugkoppeling te geven met bezoekersaantallen.
Aangevraagd 5500 Euro, toegekend 2500
Actie Jessica belt om de beslissing mee te delen met het verzoek

Op Drift
David de Visser (WG Kunst) licht toe. Kunstroute in de openbare ruimte door Oud West met
10 kunstenaars en kunstorganisaties voor zo’n 58.000 passanten. Aanvraag voor pr.
Regiegroep aarzelt: er is al veel kunst in de buurt. Verzoek regiegroep: kun je pr en
organisatie voortaan met andere organisaties regelen? Dat zien we in een eventueel
volgende aanvraag graag terug.
Aangevraagd 3000 Euro, toegekend
Actie Jessica belt om de beslissing mee te delen inclusief verzoek
Seeyou@art
Cathelijne Mulders licht toe. Kunst met en voor mensen die een extra steuntje in de rug
kunnen gebruiken ism oa De Klinker en De Hallen. Professionele kunstenaars en amateurs
doen mee. 1e festival was november 2017, dit is een voorproefje van het 2e festival.
Aangevraagd 2606 Euro, toegekend
Actie Jessica belt om de beslissing mee te delen
Overig
Actie Jessica op agenda volgend overleg: eens iets terugdoen voor Johan Valster?
Voor 300 meter hek in De Clerqstraat worden kunstenaars gezocht Actie Jessica
uitnodiging voor kunstenaars uit de buurt om mee te denken. Logo erbij? Actie Sanja en
Carla denken mee
Data events
elke 2e woensdag van de maand: West Wednesdays
22 mei en 14-19 juni Open ateliers en expo (Sanja en Zoran)
23 juni- 2 sept Op Drift
23 juni Dag van de Buurtkamers
23 juni seeyou@art November festival
7 en 8 juli Migratieroute Tetterode

