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1. Opening en vaststellen agenda
Thea verwelkomt Odi; hij woont in de Cremerbuurt en doet de PR van team de Havelaar, als vrijwilliger met een
onkostenvergoeding. Odi zit in de andere regiegroep, in overleg met Henny de Kok zou hij naar deze regiegroep
willen overstappen. Het sociaal wijkteam van De Havelaar werkt voor heel Oud-West.
Vastgesteld wordt dat de regiegroep bedoeld voor bewoners van de drie buurten.
Wat betreft de vergaderstukken wordt de wens uitgesproken deze uitgeprint aan te leveren.
Besluit; per vergadering worden vijf exemplaren van de stukken op papier aangeleverd. Actie Thea.

-

2. Verslag 16 december 2013
Tekstueel; geen opmerkingen
Naar aanleiding van;
Pagina 2; over de kwestie van geld verdienen door aanvragers. Dit komt terug bij agendapunt 6
Pagina 2, onder 5; een kwart van het budget kan meegenomen worden naar 2014. Het budgetoverzicht is
binnenkort compleet
Pagina 2, onder 6. Thea heeft contact gehad met de familie Meister maar verder geen reactie gekregen. Dit moet
wel bewaakt worden. Actie Thea.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen
Lineke deelt mee dat zij over haar functie als buurtcoördinator in gesprek is met Thea en haar leidinggevenden.
Het resultaat hiervan is nog niet bekend, het zou kunnen dat zij een functie krijgt bij de nieuwe bestuurscommissie.
Thea geeft aan dat zij opnieuw ondersteuning nodig zal hebben als Lineke wegvalt. De regiegroep spreekt de
bereidheid uit om Thea te helpen om dit voor elkaar te krijgen.
Charissa deelt mee dat deze regiegroep voor haar waarschijnlijk de laatste vergadering is, haar stage loopt 7 maart
af.
Odi; de ijsbaan bij De Havelaar wordt enthousiast gebruikt.
Jaap van der Steen; ik ben betrokken bij Voedlink en Costa en Co en kan zodoende niet hierover meebeslissen.
Jan; ik ben betrokken bij de kerstverlichting op het Da Costaplein.
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Thea; de zandbak in de Bellamytuin is twee keer vernield. Na de tweede keer is besloten om hem weg te halen,
ook vanwege de voortgang van De Hallen. De zandbak is nu opgeslagen op de werf.
4. Rondvraag
Idee voor Hanna Klomp/De Hallen; niet besproken
Carla verzoekt de stukken voor de vergadering eerder te verspreiden. Het was nu teveel en te kort dag.
Enkele regiegroepleden willen meer duidelijkheid over de procedure bij beslissingen via de mail. Verzocht wordt
duidelijk de gevraagde beslissing te vermelden en de reactietermijn. Actie Thea/Lineke.
5. Nieuwe aanvragen:
Algemeen
5.1 Nieuwe kerstverlichting voor het Da Costaplein
Wim Keijsers licht de aanvraag toe. De huidige verlichting is circa 15 jaar oud, vernieuwing is hard nodig. Het ligt
voor de hand om dan LED-verlichting te nemen. Als alles in één keer kan worden gedaan hoeft er maar één keer
een hoogwerker te worden ingezet. Deze vervanging staat los van de herinrichting van het da Costaplein. Het is
gewenst om de vervanging dit voorjaar te regelen.
Vraag; waarom leveren de bewoners geen bijdrage hieraan?
Antwoord; er wordt sinds jaar en dag heel veel vrijwilligerstijd besteed aan het brandende houden van de
kerstverlichting.
Discussie over de aanvraag buiten aanwezigheid van de aanvrager
Vastgesteld wordt dat de aanvraag helder op papier staat.
Besluit; akkoord. Actie Lineke.
5.2 Huursubsidie voor activiteiten in buurtkamer Costa & Co
Jaap; het stadsdeel is per 1 januari gestopt met het betalen van de huur van de buurtkamer. De buurtkamer moet
nu dus zelf de huur aan Stadgenoot betalen. Om dit mogelijk te maken is een stichting opgericht. Met Stadgenoot
is uitgebreid onderhandeld over de huurprijs. De huur bedroeg € 650 per maand en zal in april 2015 uitkomen op €
1100 per maand.
De buurtkamer moet nu meer eigen inkomsten uit verhuur gaan verwerven. Dit en de onderhandelingen met
Stadgenoot vraagt veel tijd van de vrijwilligers. Daarnaast moet het beheer en de organisatie verder op poten
worden gezet. Er is gewerkt aan crowdfunding en er is een bedrijfsplan opgesteld. Verder was Costa&Co aanwezig
bij een overleg met een aantal andere buurtkamers.
Op dit moment dekken de huurinkomsten nog lang niet de exploïtatiekosten. De buurtkamer heeft daarom besloten
om aan de regiegroepen huurbijdragen te vragen voor alle groepen die structureel de buurtkamer gebruiken. Dit
komt neer op een aanvraag van € 9710,--. Er zou sprake zijn van een budget voor het ontvangen van de tekorten
van de buurtkamers, het is onduidelijk hoe dit zit. Als er geen geld komt moet de buurtkamer sluiten.
Lineke en Thea merken op dat deze aanvraag sterk financieel gericht is. Er gaat heel veel tijd zitten in geldkwesties
en onderhandelingen met Stadgenoot. Dit doorkruist de acquisitie van nieuwe huurders. Eea is een gevolg van
Welzijn Nieuwe Stijl als beleidslijn van het stadsdeel.
Discusssie over de aanvraag
-

De regiegroep is unaniem van mening dat de buurtkamer moet kunnen blijven voortbestaan
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-

De buurtkamer zou een voortrekkersfunctie moeten hebben in de buurt, hoe wordt dit bij andere
buurtkamers opgelost?
Het verdienmodel klopt niet
De grootte van het totale tekort is onduidelijk, een exploitatie-overzicht ontbreekt
De activiteiten die in de buurtkamer plaatsvinden moeten zakelijker worden bekeken
De groepen zouden apart een aanvraag moeten indienen
Activiteiten zouden verplicht in de buurtkamer moeten plaatsvinden
Er moet meer gewerkt worden aan publiciteit

Conclusie; Dit is een aanvraag voor exploitatiekosten, niet voor huursubsidie.voordat een besluit kan worden
genomen moet er eerst een duidelijk overzicht zijn van het te verwachten exploitatietekort.
Besluiten; de buurtkamer maakt een begroting van het verwachte exploitatietekort. Actie buurtkamer
Veiligheid (actiepunt agenda van de buurt)
Bestrijden armoede
5.3. Bijdrage aan publieksprogramma Voedlink
Rens den Hollander en twee andere initiatiefnemers; Voedlink is een voedselcoöperatie die een jaar geleden is
opgericht. Voedlink werkt vanuit Tetterode en wil solidair, ambachtelijk en gezond voedsel in de buurt promoten.
Doel is ook werken aan zelfvoorzienend zijn en zo goedkoop mogelijk leven. Voedlink heeft een inkoopcombinatie
opgericht, deze koopt centraal voedsel in voor de leden. Hierbij is geen sprake van concurrentievervalsing; de
producten die Voedlink inkoopt zijn niet overal verkrijgbaar, het concept is heel ideologisch en de productie blijft
altijd kleinschalig.
Naast de inkoopcombinatie is er een voor iedereen toegankelijk publieksprogramma. Dit bestaat uit tien
documentaires, vijf lezingen en debatten, workshops en proeverijen. Al deze activiteiten vinden in Tetterode plaats.
Voedlink vraagt hiervoor aan de regiegroep een bijdrage van € 3000.
Vragen;
-

hoe wordt de doelgroep bereikt? Antwoord; onder andere via folders die overal liggen, social media en
de Oud-West krant. Daarnaast kunnen mensen gewoon binnen komen lopen
betalen de bezoekers van de workshops e.d. entree?
Zowel bij inkomsten als uitgaven staat huur van de ruimte vermeld. Hoe zit dit? Antwoord; de ruimte
wordt slechts een deel van de tijd gebruikt, er is een jaarlijkse huurlast. De regiegroep vindt dit
antwoord onbevredigend en verzoekt nadere uitleg.

Discussie in afwezigheid van de aanvragers
- het plan is ambitieus, het kan een olievlekwerking hebben voor de buurt
- het is concurrentievervalsing, ze kunnen gewoon op de markt gaan staan
- voorziet dit project in een behoefte? Er zijn al heel veel van dit soort projecten
- het educatieve deel is onduidelijk, hoe kan de doelgroep bereikt worden?
Lineke;
-

Besluiten;
-

deze aanvraag gaat over de informatieverstrekking, niet over het verkopen van voedsel. De focus ligt
op het beschikbaar maken van goed voedsel voor mensen met weinig geld
dit project valt onder de agenda van de buurt, de regiegroep kan beslissen hoeveel men daaraan wil
bijdragen. Er kan bijvoorbeeld een algemene bijdrage aan de kosten worden gegeven.

Voedlink levert zsm een specificatie/nadere uitleg van de (huur-)geldstromen.
Lineke informeert de regiegroep hierover via de mail
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-

binnen een week wordt een beslissing genomen

Jongeren plaats in de buurt
Schoon en heel
Kunst en Cultuur.
5.4 Buurt vol Stemmen
In september is een eerste aanvraag ingediend voor de maquette van dit project. Hiervoor is toen € 1000
toegekend. Jeroen Kee en Ellie van Steensel lichten de vervolgaanvraag toe.
Basis van het plan blijft een kaart van de buurt, met daaraan gekoppeld foto’s en verhalen. De kaart wordt gevuld
door vrijwilligers uit de buurt en kan wat thema’s betreft in principe onbeperkt worden uitgebreid. Hiervoor wordt
samenwerking gezocht met onder meer Het Gewilde Westen, de Nieuwe Liefde, de bibliotheek en scholen.
Het is een langlopend, breed opgezet sociaal-cultureel project. Het bereik is, om te beginnen, de Bellamybuurt.
Om het plan uit te voeren is een website nodig, een interactieve kaart en audio. De website bevat informatie over
de buurt en kan linken naar andere sites. Om het project goed vindbaar te maken komt er voor in het
Bellamymuseum een redactiecafé. Mensen kunnen daar eigen verhalen en voorwerpen aanbieden en er komt een
vitrine met betekenisvolle voorwerpen. Via de lichtkrant zullen jongeren bij het project worden betrokken. Deze kan
zo worden ingesteld dat hij vanaf de smartphone kan worden bediend.
Op 15 februari om 13.30 uur wordt het project in de Openbare bibliotheek gepresenteerd.
Vragen;
-

Komt het plan om etalages of woonkamers in te richten terug in dit project? Antwoord; ja
Wat zijn de inkomsten? Is er een verdienmodel? Kan dit niet commercieel gefinancierd worden?
Antwoord; er moet eerst een basis zijn voordat je een volgende stap neemt. Op dit moment is nog alles
gratis, de volgende stap is dat je er geld voor vraagt naar draagkracht. Er is nog geen verdienmodel of
bedrijfsplan

Discussie in afwezigheid van de aanvrager
- In vergelijking met de vorige keer is de aanvrager niet veel verder gekomen, de aanvraag is nog steeds
niet goed onderbouwd
- Er is veel overlap met GoWest
- Het is positief dat het geen reclametool is
- Het is positief is dat er brede samenwerking wordt gezocht
- Het aangevraagde bedrag is onduidelijk,
- Dit is een startplan zonder bedrijfsplan. Hier wordt een bedrijf opgezet met subsidie
- Er kan wellicht een bijdrage gegeven worden aan de algemene kosten
Algemene opmerking; de verschillende communicatie-initiatieven die bij de regiegroep worden ingediend moeten
meer met elkaar verbonden worden
Conclusie; er is geen relatie tussen de visie en het verdienmodel. Er moet een beter onderbouwd plan komen met
een begroting zonder salariskosten.
Besluit; aanvragers verzoeken om een beter onderbouwd plan, met begroting zonder salariskosten. Actie
Thea/Lineke.
6

Go West
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Mirjam Berloth; Go West moet een Facebook-pagina worden die berichten van andere Facebook-pagina’s
verzamelt en deelt. Daarnaast is het de bedoeling dat Go West ook eigen berichten gaat plaatsen.
Go West kan er zo aan bijdragen dat hetgeen in de buurt gebeurt meer bekend wordt en dat beter zichtbaar wordt
dat de buurt leuk is en dat er veel is te doen. Go West bepaalt zelf wat er op de FB-pagina wordt gepubliceerd en
concurreert niet met andere initiatieven. Het versterkt slechts bestaande publiciteit. .
Discussie in afwezigheid van de aanvrager
- de deelnemers die informatie leveren kunnen dit zelf financieren
- er zitten vrijwilligersvergoedingen bij, dat is niet de bedoeling
- de begroting is onvoldoende onderbouwd
- de stijl van het visitekaartje is niet aansprekend
- er kan aansluiting gezocht worden bij andere initiatieven.
Conclusie; ondanks de bovengenoemde bezwaren is het een aansprekend initiatief.
Besluit; € 2.000 toekennen, onder voorwaarde dat de pagina tenminste een jaar actueel blijft en onder voorwaarde
van vermelding van de regiegroep. Actie Thea/Lineke
6. Werkwijze regiegroep
- Vervolg op bespreking 16 december
- Gmail en facebook bij organiseren regiegroep en publiciteit
Niet behandeld.
7. Buurtbudget
- 2013; stand van zaken per 31 december en bestemming overschot (Thea)
- 2014: begroting
Schuift door naar volgende keer, er is nog onvoldoende informatie.
8. Stand van zaken/mededelingen lopende projecten/aanvragen
Veiligheid
Bestrijden armoede
Jongeren plaats in de buurt
a. Kunstijsbaan
Schoon en heel en Groen
b. Groen/bloembakken in Jacob van Lennepstraat 7-1
c. Groen/bloembakken: Borger-/Bellamybuurt
d. Groen/bloembakken: Jacob van Lennepkade 16-20
Kunst en cultuur
e. Stijn Schenk: West Verstript
f. Vindhek , nog geen vervolgaanvraag
Overig/buurtopbouw
g. Opknapbeurt Ontmoetingspunt Da Costa/Stg Philadelphia
Niet behandeld.
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