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Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 16 septernber 2A19

Aanwezig: Maurice en Gert (bestuur) en Juriaan (coach).

Afwezig met bericht: Saskia (bestuur) en Zerhaya (office).

Locatie/tijd:bijSamen Sterk in Amsterdam, vanaf 17:15 tot ca.21:30 uur.

Verslag mel besluiten vet/cursief en afspraken ondersllee!]!

L. Agenda wordt vastgesteld.

2" Actueelfnieuws.
+ Secretaris: drie kandidaten, mogelijk voorkeur"skandidaat uitnodigen in november bij otrze

bestuursbijeenkomst op 11 november en op de Heldedag op 22 november.

3. Begroting 2019.
+ Voorliggend concept met begroting 2020 - totaal net iets meer dan 1 milioen voor 9

buurtwerkkomers Ín lJtrecht en Amsterdam is akkoord om te gebruíken als basís bij oiie

oanvragen (in te dienen uiterlijk 1 oktober 2019).

+ Kritisch punt is de bljdrage van de woningcorporaties in I,ltrecht. die is zeer onzeker en

vraagt een extra rnvestering met bijv. een bijeenkomst met hen cil (actre luriaan <

Gert). Ze dragen nu nauwe iiks € 25.000 oi en dat wil en we graag brengen naar-€ 6ti,OtlLr r.

overeenstemming met wat we voor hen Detekenen ln Uirecht

4. Cockplt sePtember" 2019.
* Globaalbekeken en beoordee d, naclere uitwerklng volgt uiteriiit< 20 sept. a"s

* Ais de details kloppen met de eerste beooroe ing nu clan gaarr \,ve ongeveer ,it«o'r'ren ,,,r

een klein'overschot' van ca. € 15.000,-.
Dat kan besteed (besluit onder voorbehoud) oan:
(A) het uitbetalen van een halve dertiende maand aan de zeven ATC's en twee TC's bij ors rr

ioondienst, als eerste opstap naar een volledige dertiende maano - hopelijk in 2020 - zoars

deze nu ook is opgenomen in cie begroting voor 2020 - en

(B) het uitbetalen van een deel van de algemene vrllwilligersuren bii Vit, Maurice en Gert

omdat Vit nu aidoor zíjn betaalde uren heen ís en Mauirce en Gert veel minder dart 5091 varl

de geinvesteerde uren uitbetaald krijgen - ert

(C) enige uitgaven voorverbouwen en lnventaris op enke e buurtwerkkamers, n i-let

bijzonder op de nieuwe locatie in Geuzerrveld.

5. ICT organisatie en voortgang.
+ Telefonie: afspraak is dat elke buui'twer-kkar-ner een vaste telefoonlijn heeftT'xrilgt err r;ou.

sinds kort nu ook één (gereviseerde) mobieie telefoon (vooral te geDruiken door cie Ar[ ,

welke niet direct geschikt is als smartplrone" Op verzoe« kan rn een enkelgevaiduut o.,,,

worden afgeweken en kan aan een ATC een smartphone u6sr TSkgiijk gebruir< besclri,.,;.,;,

worden gesteld.
+ Coördinatie ICT: Maurice bliift eerste aanspreekpunt lvoor Vit) op alle itardware en ee t .,;
is degene die dat doet op het gebrulk van de svstemen, specifiek op cie reHistratie.
+ Registratiesysteem: te besprekerr met de TC s op een extra bestuursbijeenkomst op i.t ,l
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Ba n kza ke n.

+ Bankrekeningen buurtwerkkamers: altijd op naam van de bewonersvereniging.

Voor De Klop en Samen Ste!"k worden deze met spoed (opnieuw) aangevraaRd bijrriodos'
Belangrijke uitgongspunten zíjn in het gebruik (als voorstel vanuít de Coöperatie richting

d e bewonersve re ní gin gen ):
(A) Penningmeester en nog een bestuurslid (meestai voorzitter) van de i:ewonersvepsnigirrfl

krijgen een bankpas en volledige autorisatie op de bankrekening.

(B) Penningmeester Coöperatie (Maurice) krijgt een meeleesfunctie (om te kunnen

signaleren en verantwoorclingen direct op te kunnen stellen) en het iiefst ook een autorisatie

orn geld te kunnen over maken.
(C) De TC ontvangt van één van cie bestuursleden diens bankpas zoclat direct en makt<elr;k

het handgeld kan worden geregeld via de bankrekening van de bewonersr,ererriqing.

+ Handgeld stand van zaken: gaat over het algemeen goed.

+ Maurice qaat nog na of Sandra van cierWai noq wel keurig de benodigde €-50 per maar-rcr

betaald op de rekening varr ClM. Zo niet, dan gaan we haar aanschrijven (met CiM S3ÍÍl8,rr.

Lidmaatscha p SAM EN030.

+ Akkoord om híer uit te stappen en ons volledig terug te trekken als lid van SAMENA3A

Deze samenwerking heeft nr-r geen duideiijk doel rneer err onvoidoende draagv aK en e.leil.

Gert gaat hen lnformeren en orrs uitsclrrilven bilcie KvK.

8. Methociiek VOVOV.

+ VoorlÍqgende concept ís akkoord als voorlopig vastgestelde methodíek bii de

buurtwerkkomers" ls een gr"oeidoCument en wordt 4og verCer aangevuid en aangeDa§t r'(iÉ

komende periode.

Heidedag 22 november'.
+ We beginnen om 14:00 uur ergens in Amsterdam, mogeiil k in Nieuw West en dan

gezamen ijk eten zo ror.rcl 18:00 uur. -l uriaan werkt ult en komt met voorstel voor iocat e.

+ Programma:gaan we vragen aan alle deelnemer
En vaststellen/bespreken met al e TC's op een extra bestuursbijeenkomst op 1111i'

Medewerkers.
+ Diverse zaken worden o0en besproken met diverse acties.

+ We moeten eens kritisch kliken naar de roilaanpak van orrze Arbo: heipt het ons

Actie voor Zerhava/Gert,

Vaststeilen besluitenlafsprakenlijst'voorgaande i:estuursver"fader-irrq

+ Besiuiten/afsorakenlijst i-? n'rei 2019 wordt vastgesteld

12. Afsprakenlijst.
+ Procesbesctrrijvingen maken op belangrijke activiteiten bij de buurtwerkkarrrer {afs0rr,<Èn

van Heidedag20ll) moeten we irr 2020 echt gaan oppaxken, is dan vooral eerste taa( !o1.rr"

de buurtwerkkamercoaclr.
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Afspra ken lijst
Stand 16 september

operatïoneel Bu u rtweri<l<a mer Coöperatie
2A19

Datum Afspraak Gereed W,e

Sept. 'L6 Seiecteren kandidaten voor ons comité van aanbeveling 2020 A,le n

Heidag'17 Operationeel: lidmaatschap bewonersverenlging va n eerl

buurtwerkkamer registratie van activitelten
Febr.2019 Zerhaya, V

Heidae 17 Activlteiten: form u I ie re n briga c1 e, we rt<wijze en Lrasis nrateriaa i Dayenne

Heidag'17 Activite ite n : co nve rsatie I es \l ed e r'l a nc1 s, we rkwijzeTi ma te ria a i Annexe, l\4,.r ,ris

Heidag'17 Activiteiten: computer oefenlessen, werkwijze en materiaai ???

Heidag 17 Activ eiten: schuidhu ptoeleiding, werrwiize en mater-iaal Dayerrne e..r

Heidag'17 Activiteite n : o ntmoeti ng/ba bbe u u r, werrwijze etr nrateria a i ???

Heidag 17 Comrnunlcatie: basis aanpak van weDsite, facebook, logo's en

entree van een buurtwerkkatrer,'ot.ts gezicht naar br-riten toe'
Carilerr, Nic<

Jur'aan

Dec.'17 Basis format nleuwsbrlef, persbericht grr paglna FaceDook Cariien, Nicx

.Jur aan

Heidag 17 Kerstbal: starten aanpak scharre onclertrenrers rrret ll ol Begin 20i8 lennifer, Gr

Dec" 17 O rga n ise re n I a n o e I ij ke B u u rt\iVe rk Ka r-n e rd a g voo rj a a r 2 02 O :

uitwerken aanpak, doel, doelgroep in 144 rncl. inhuur der-cle

Na,aài'

2419

Jur aan, Gerl

llec. 'X7 RIE: bord nooduitgang en piattegrond in elke buurtwerkkamer" Mauri69, Suriiia

Dec.'l-7 RIE: crqaniseren en nescnrijven taKen van':e Bl-lV ers nii el«e

buurtwerkkamer en met hen goed doorsp[eKen a s bestuut-

Sunita, Mar-,, cr

Dec.'17 Rl E: opstellen kJachtenregeling voor o,a. o nge!venste omga ng Sask a

Jan.'i8 Aanmelden van Coöperatie blj VCA Febr.2019 ly'aur ce

Juni 18 U itwerken contract mecl ewe rke r/vrijwi i ige r (e n -beier d )
lv'lei 20i9 Zerhaya, Ge

Heidag.'18 lnitiëren training'leren grenzen aangevert' en Excei cursus Ze rlr a ya

Heidag. 1t3 RIE: Personeelsbeleic m.i:.t. interne conflicten Ze rha ya

Heidag.'18 Rl E: Aparte I unchlrelaxgetegenheid

Heiciag" 18 RIE: Sociale hygiëne en Arbo omstandigheden, o.a. met airco's

Dec" '18 Uitwerken rol/taken buurtwerk«a mercoaclr Mei 2019 Gert, luriaa''

Mei '19 Organiseren van overleg van eike bewonersvereniging rnet

het bestuur van de Buurtwerkkamer CoÓperatie

Sept.20!.9 AieTCs

[\r]ei '19 Toedelen relatiebeheer woningcorporaties blj de

tea rrr coö rd in ato re n

luni 2C19 iur aan

SepI.'19 Uitschrijven ais deeinet-ï1er blj SAMËNC30 Gerl

5e pt"'19 Organiseren bankrekeningerr Triodos voor Samen Sterk en De

Kiop, de iaatste met spoed i

okt. 2019 Maur ce

Sept.'19 Nagaan of Sandra van der Wai ons riog betaaid en zo nodig

lraar aanschrilven

Maur ce

Sept.'19 Kritisch evalueren inzet Arbo Nov. 201"9 Zerhaya, Ce

Spet.'L9 Organiseren heidedag 22 november Jur aart
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