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Mededelingen:
•
•
•
•
•

Joke verzorgt bloemen voor Martin
Thea heeft aan Martin gevraagd om input te geven voor de onkostenvergoeding
De bank voor Geveltuinen is geplaatst, zijn er heel blij mee
Emmy is gemaild door Thea, geen reactie, niet meer agenda en notulen toegestuurd
In eerste instantie is Srefidensie in de Klinker aangevraagd bij ABC. Zij hebben daar
niet de kans gekregen om zelf een pitch te doen. Is afgewezen in verband met
onduidelijkheid rondom een eigen bijdrage. Vandaar nu hier aangevraagd. Thea
heeft hier tegen geageerd, het zou goed passen onder het budget van ABC.

Notulen 3 september 2018: goedgekeurd
Initiatief: Srefidensie in de Klinker
Presentatie Lucia Roberts
Onafhankelijkheidsfeest van Suriname waar verschillende culturen bij elkaar komen. De
buurt doet mee. Surinaamse vrouwengroep Rutu organiseert dit, naast een aantal andere
evenementen. Welke culturen? Nederlanders, Surinamers, Javanen, Hindoestanen,
Italianen, Chinezen, iedereen komt. Het feest heeft elke keer een ander thema en een ander
programma. Dit keer is er een klederdracht show. Bezoekers komen ook in klederdracht.
Parkeerkosten € 200,- is dat niet wat veel? Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk te laten
poolen, moeilijk in te schatten. Wat over is, komt terug. Het is op zondag, er is geen vrij
parkeren meer.
Zijn er mogelijkheden voor structureel budget? Die zijn er niet.

Goed voor de gemeenschap en de hechting. De Vrouwengroep doet veel meer dan dit en
verdient steun. Het is een groot feest in de Klinker. Alle culturen worden bij elkaar gebracht
en de buurt wordt betrokken. Het is een fotogeniek gebeuren, er is altijd een zorgvuldig
verslag en beeldmateriaal.
Joke meldt dat ABC de aanvragen van de Inspiratiegroep zou beïnvloeden, geeft voorbeeld
daarvan. Er is volgens haar sprake van belangentegenstelling doordat ABC ingediende
initiatieven naar de Havelaar haalt, dat staat haaks op dat buurtkamers eigen broek op
moeten houden. Is er een eigen bijdrage nodig? Soms is er sprake van met twee maten
meten, je kijkt naar de doelgroep .Joke pleit voor laagdrempeligheid. Thea: goed om
hierover het gesprek aan te gaan met de collega’s van ABC. Thea zal een voorstel doen. ( nb
na vergadering toegevoegd; en zal Joke vragen om aan te sluiten)

Aanvraag: € 1.735 ,-: wordt toegekend (volledige bedrag)
Actie Thea belt om de beslissing mee te delen
Buurtbudget: Borgerbuurt

Initiatief: Revue ‘effe niet alleen’
Presentatie Jeanet Alles en Annemiek Sneijder
Jeanet is artistiek leider van de Stichting On & Backstage. Ze willen graag met De Revue in
de studio’s van De Hallen, maar dat is vooralsnog financieel niet haalbaar. Het gaat om
mensen activeren, buurtbewoners mee laten doen. Is klein begonnen, wordt steeds groter
en er is veel enthousiasme. Steun van de Stadspas. Door en voor de buurt, mensen (bijv.
chronisch zieken en kinderen van minima) bloeien op. Er worden vrijwilligers geworven in
Oud West.
8 voorstellingen? Al 2 gedaan in Noord. Nu nog 6, waarvan 2 of 3 in West in 2019. Zuid en
Oost zijn ook geïnteresseerd. Er worden suggesties gedaan voor mogelijke locaties door de
regiegroep (150 a 200 man). Wat zijn de vaste kosten (aanloop en productie) en wat zijn de
kosten per voorstelling? Jeanet: kostuums en dergelijke zijn huur, is niet aangeschaft, dus
zijn variabele kosten. Er is veel belangstelling. Er zijn meerdere aanvragen, maar als het niet
rond komt, wordt het geld geretourneerd. Missen de kosten in de begroting om deelnemers
te werven en te scholen? Zit er in: activering van deelnemers. Is het blijvend of is het
eenmalig? Insteek is blijvend, langzaam groeien. Hoeveel participanten; 53, ongeveer 12 uit
o.a. Noord, rest uit Oud West, ook in samenwerking met ABC. Verschil in pr-kosten? Het is
een inschatting. Hoe veel mensen uit Oud West gaan meedoen of komen en bereik je die
(moeilijk in beweging te krijgen) mensen wel? ABC gaat hierbij helpen.
Zorgt voor verbinding tussen actieve en minder actieve mensen. Je bereikt niet iedereen,
maar dit soort initiatieven helpen wel, het gaat om samen iets maken. Revue is een
toegankelijke vorm om mensen die normaal niet naar het theater gaan te activeren.
Volgende stap is om locaties mee te krijgen. Voorwaarden moeten gesteld worden (bijv
over bezoekersprofiel) en tussentijdse reflectiepunten moeten worden ingebouwd. Levert
veel op voor de mensen die meedoen en voor het publiek. Aandachtspunten:
participatiegraad vanuit de buurt en maatregelen voor een groot deel van de bezoekers

voor € 5,-. Actie: Hilje en Marjon gaan Thea helpen met het in beweging krijgen van
mogelijk deelnemende instanties en locaties.
Aanvraag voor twee voorstellingen: €5000,-: toegekend wordt € 5.000,- (indien beide
voorstellingen plaats vinden).
Actie Thea: belt om dit mee te delen en de aangegeven aandachtspunten te bespreken.
Buurtbudget: BBdC

Overig
• Website, kosten en onderhoud. Actie: volgende keer
• Stuk ‘bewoners en maatschappelijke initiatieven. Actie: volgende keer
• Korte terugblik Burendag
Veel deelnemers van de Regiegroep zijn geweest, was heel leuk. Jammer dat er
commerciële activiteiten in de passage waren. Kan dit de volgende keer anders?
Actie: Jan bespreekt dit met Johan. Mooie dag, maar volgend jaar anders
organiseren: dichter bij elkaar. Het was nu een combinatie met de opening van de
fietsstalling. Volgend jaar weer los van elkaar. Kan er informatie op de scholen?
Aandachtspunt voor volgend jaar. Wanneer komen ondernemers, gemeente en
bewoners bij elkaar om het groot aan te kunnen pakken, ook qua communicatie?
• Aanvraagformulier voor heel Oud West: Henny komt met een aangepast formulier.
• Bedankjes vrijwilligers Oud West? Ideeën zijn welkom, gezamenlijke actie
Rondvraag en losse punten:
•
•
•

•
•
•
•
•

Financieel overzicht: moeten laatste aanpassingen nog in worden doorgevoerd.
Bellamy en Da Costa buurtbudgetten zijn bijna aan het maximum.
Opmerking: ABC potje bestaat niet; het is van de Inspiratiegroep.
Bilderdijkkade/Kinkerstraat kruispunt: veel opstopping en is rommelig. Waar te
melden? In de app ‘verbeter de buurt’. Het is een bekend probleem. Er worden
komende tijd stappen gezet bijv. door fietsparkeerplekken. Verzoek om kaartjes te
maken van ‘verbeter de buurt’ om uit te delen, Actie Thea/Joke.
Plantenbakken Bilderdijkstraat: al drie jaar melding, Actie Safoan neem het op met
Nicole Holl na mail actie Joke.
Biz: er moet een databank komen van mensen die belangstelling hebben, actie Jan
Kerstbomen: Da Costaplein wil graag, De Clercqstraat moet van de lijst af, actie
Safoan.
Dag van muzikanten en kunstenaars, kan dat weer volgend jaar? Nakijken wat het
was. Misschien integreren in de Burendag?
Planten in Kinkerstraat: lastig om naar iemand toe te stappen. Thea: alle
uitstallingen worden aangepakt. Is jarenlang gedoogd, maar niet lang meer. Melden
in de app ‘verbeter je buurt’.

•
•

Waar kun je protesteren tegen € 12.50 voor het parkeren van je fiets onder De
Hallen? Reactie: zijn gangbare bedragen per maand.
Data regiegroep volgend jaar, voorzet Actie Thea.

Data
15 sep/4 nov
25 november
26 november
1 december

Kinderboekenweek WG Kunst
Srefidensie in de Klinker
Regiegroepvergadering
Feest opening brug

