
Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. L3 december 202L

Aanwezig: Maurice en Gert (bestuur), Juríaan (coach), Zerhaya (office), Erwin, Jennifer, Sunita,
Bouchra, Maud, Katja en Dayenne (teamcoördinatoren).
Afwezig met bericht: Jacqueline (bestuur) en Zerhaya (office).
Locatie: bij Hart voor Leidsche Rijn aan het Berlijnplein.
Tijd: vanaf 19:15 tot ca. 21:30 uur met z'n allen; daarna tot ca. 24:00 met alleen bestuur en coach.

Verslag met besluiten vet/curcíef en afspraken onderstreept

t. Agenda wordt vastgesteld.

2. Actueel/nieuws.
+ De Verbinding verhuist per januari2022 naar Plein 11, hartje Zuilen: heel goed nieuwsl
+ Project TopStart bij GeuzenNest is een mooi voorbeeld van een 'kerstbal' waarin we een
vrijwilliger steunen in opzetten eigen trainingsactiviteit bij de buurtwerkkamer. Financiële
bijdrage van gemeente Amsterdam is nog niet zeker.
+ Twee films zljn uitgekomen: 1x over Schoon Schip van NN (rnet Dayenne en Juriaan) én lx
over onze werkgeverschap bij mensen met loonkostensubsidie (met Dayenne en Maurice):
staan beide ook op onze website/YouTube kanaal. Goed voor onze communicatie.
+ Afzonderlijk project 'Communicatie' is opgezet, samen met Nick en Julio (vanuit TOP).
Financiering door particuliere fondsen lijkt redelijk zeker; dus dit kan een extra boost
betekenen op onze communicatie vanaf 2022.Oakgoed nieuws dus.

3. Aanbod 2022.
+ Voortgang van subsidieaanvragen 2022: nagenoeg is alles is goedgekeurd. Daardoor is ca.

9A-95% van onze begroting nu al gedekt én dat is uniek en ..... heelgoed nieuws!
+ Consultatie met bestuur bewonersvereniging: dat wordt opgehaald middels de enluëte die
we ter plekke (als TCs) alÍemaal invullen voor alle 8 betrokken buurtwerkkamers. Zo krijgen
we goed in beeld welke besturen bewonersverenigingen nog niet goed op de hoogte z'rjn van
aanbod en begroting2O22. Dan volgt met hen afspraak met bestuur Coöperatie (actie TC).

4. BHV.

+ Aan de hand van de ingevulde enquëte bespreken we het huidige overzicht met alle 8
buurtwerkkamers: waar ontbreken nog de gecertificeerd BHV'ers en wat nog te doen.
+ Dat betekent alsnog volgen met groep van ca. 8 personen van praktijktraining (via Sunita):
is een actie die Sunita oppakt samen met Juriaan.

5. Cockpit 2O21- én ruimte voor 13d" maand loondienst en 5% inhaal ZZP.

+ Raming saldo inkomsten/uitgaven2O2L is zodanig dat we gelukkig ook dit jaar weer de 13d"

maand loondienst volledig kunnen uitbetalen, als ook de afgesproken 5% inhaal ZZP. Maurice
laat dit alle bet{okkenen weten en facturen dienen nog ineediend voor oudiaar 2021.
+ Voor de ICT is een 'inhaalslagl nodig omdat op diverse locatieslbuurtwerkkamers sprake is

van verouderde apparatuur en ook een tekort aan laptops. Dat kan en moet oírngevuld,
waantoorwe co. € 10.0AA en maximaEl € 15.ffi0 kunnen vrijmaken.
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Dat bedrag is deels begroot (per buurtwerkkamer) en is deels te financieren vanuit bijv.
begroting voor inventarisfaanpassen gebouw. Juríaan zorgt er voor dat wat nodig is wordt
geïnventariseerd met de TC's en sarnen met Vit. Dat werkt Vit om in een offerte en biedt hij
aan bij bestuur. Alles nog voor einde 202L.
+ Onze Buurtwerkkamerbus wordt intensief gebruikt; vooral in Arnsterdam. De inzet in
Utrecht is best lastig en daarom wordt er in Utrecht bijna geen gebruik van gemaakt, terwijl
ook in Utrecht de behoefte aan een bus groot is, Daarom gaan we voor Utrecht ook een bus
tweedehands aanschoffen, maximale kosten {nog dit ioor) beschíkbasr is € 5.@0,-. Erwin
doet een voorstel en de offerte wordt in ieder geval nog dit jaar 2021 ontvangen. Daarna
gaan we als bestuur besluiten en aankopen. Net als met de Amsterdamse bus gaan we ook
deze bus op naam zetten van Mauricelbestuur. Ook hier wordt Erwin beheerder, dit keer
nadrukkelijk in samenwerking met Juriaan.

6. Eigen Fonds Buurtwerkkamer.
+ Nu in kas is € 2.000 (Sift Maurice 800 + gift Gert 1.200).
+ We maken dit fonds expliciet afzonderlijk zichtbaar in de jaarrekening.
+ Verzoek aan TCs om alert te z'rjn op potentiële aanvragen.
+ Ook gaan we het een prominente plek geven op de website onder de kop 'DONEER'.

7. Personeelsbeleid 2022-2025.
+ Aangepaste tekst 2O/9 is nu akkoord. Daarmee wordt het verníeuwde peÍsoneelsbeleid
2022{lA25 vastgesteld en ondertekend door het bestuur.

8. Bankrekeningen bewonersverenigingen.
+ ln de enquète heeft elke TC actuele status bankrekening per buurtwerkkamer en
bewonersvereniging ingevuld. Lang niet altijd is alles adequaat geregeld en verlopen de
betalingen niet altijd naar wens. TCs nemen initiatief om dit aan te vullen en waar nodiF
wordt Maufice inseschakeld.
+ We zitten nu altijd bij de groene Tríodos-bank. Deze ís lang niet altijd gemakkel'rjk in het
gebruik Ue kunt er geen geld storten en de administratieve handelingen en controles zijn
vaak lastig). Als we een nieuwe bankrekening openen adviseren we wel nog steeds een
groene bank, bij voorkeur Triodos (die doen als enige groene bank nog in verenigingen),
maar als een bewonersverenging een gemakkelijke bank wil, bijv. lNG, dan is dan zeker vanaf
nu ook een optie. Maar: liever niet, want ING handelt in wapens, Triodos niet!

L Heidedag 19 november 14:00 - 22:00 uur.
+ Was zeer nuttig en prettig! Het beknopte verslag van deze dag wordt vastgesteld.
+ Punt van de 'communicatie' is al opgepakt: nu in een apart projectlkerstbal.

1"0. Rondvraag.
+ Bedankje voor de vrijwilligers: orde grootte €2A,- per vrijwílliger, Kan uit handgeld of zo

nodig uit extra budget. Moet alt'rjd kunnen! Waar nodig vult Maurice budget aan.
+ Gemeente Ouder-Amstel en woningcorporatie Eigen Haard willen graag dat we de
mogelijkheden voor een buurtwerkkamer in Duivendracht gaan onderzoeken; gaan we doen
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11. HR-zaken.
+ Overzícht met atÍe contracten voor medewerkers PZP en Íoandimst) en meewerkend
vrijwitligers vaar 2A22 wordt vastgesteld. Zerhaya stelt de aoncepten uit en prabeert deze
nog in 2A21 íedereen tae te sturen Gert zal deze allen in januari weer met iedereen gaan

ondertekenen; een feestelijk moment.
+ Eelangríik is dat overal - met ingong van 7 januari 2022 - de nieuwe salarissen worden
gehonteerd, conlorm CAO Sociasl juli 2021- juli 2023- Volgorde: Zerhaya past de nieuwe
salarissen aan in het HR-overzichï Maurice en Gert keuren dat overzicht dan als bestuur
goed en stuurt Maurice deze door naar MKR voor de betalingen per januari 2022.

12. Aanpak jaarrekening en jaarra pportages 2021.
+ Voor L5 ianuari 2022 eaat Maurice proberen een afsqraak te plannen met MKR - samen
met Gert - voor het goed vastlgggen van de afspraken voor de overdracht van de
werkzaamheden voor de iaarrekening van Mr4Finance naar MKR Adminístraties.
+ Vraag aan MKR is om voor inzet voor jaarrekening 2021 een 'bodemprijs' af te geven (in
offerte)aangevuld waar nodig met een regieprijs (en uurtarieflvoor de overige uren c.q.
werkzaamheden waar MKT op dit moment nog geen goede ureninschatting van kan maken.

13. Samenstelling bestuur Coöperatie.
+ Maurice en Gert hebben begin 2022 eerste gesprek met een kandidaat voor vacature
secretaris.

14. lnkomsten 2021.
+ Alleen Mitros heeft nog niet als financier over 2021 haar bijdrage betaald (zie overzicht per
mail 13/9). Maurice zal hen el§nos een herinnerins sturen. Gericht aan Maarten Cornelissen

{manager} en Arianne Graafland (eerste contactpersoon). Waar nodig er achter aan bellen.

15. Begrotingen 2A22: middelenbegroting en urenbegroting algemeen.
+ Begroting voor I buurtwerkkamers en praject Communicatie 2022 wordt goedgekeurd en
ter plekke door het bestuur ondertekend. Gert heeft hierover nog contact met Jacqueline.
+ Urenbegroting voor uren algemeen in 2022 (incl. inzet MKR) wordt ook goedgekeurd en
ter plekke door het bestuur ondefiekend. Dilwel na een goed en indringend gesprek over de
rolverdeling en de inzet. Ook wordt afgesproken dat op basis van urenregistratie we in april
nasaan in welke mate Maurice en Ge+ absoluut te veel onbetaalde uren draaien. Als dat zo

is zullen we dan moeten nagaan hoe dat is te repareren.

16. Vaststellen besluitenlafsprakenlijst voorgaande bestuursvergadering(en)
+ Deze worden vastgesteld en ondertekend.

17. Afsprakenlijst.
+ Wordt deels langs gelopen en aangepast.
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Afspra ken I ijst operationeel Bu u rtwe rkka mer Coöperatie
Stand 13 december 2021

Afspraak Gereed

Sept.'16 Selecteren kandidaten voor ons comité van aanbeveling 2A2L Allen
Heidag'L7 Activiteíten: conversatieles Nederlands, werkwijze/materiaal ? ???

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

Heidag'L7 Activiteiten: ontmoeting/babbeluur, werkwijze en materiaa I ? ???

Heidag'L7 Cornmunicatie: basis aanpak van website, facebook, logo's en

entree van een buurtwerkkamer, 'ons gezicht naar buíten toe'
? Carlien, Nick,

Juriaan
Dec.'L7 Basis format nieuwsbrief, persbericht en pagina Facebook ? Carlien, Juriaan
Heidag'17 Kerstbal: starten aanpak scharrelondernemers met pilot Dec.2020 Jennifer, Gert
Dec.'17 Organiseren landelijke BuurtWerkKamerdag 2A22-23? Juriaan, Gert
Dec.'17 RIE: bord nooduitgang en plattegrond in elke buurtwerkkamer ? Maurice, Sunita
Dec.'L7 RIE: organiseren en beschrijven taken van de BHV'ers bij elke

buurtwerkkamer en met hen goed doorspreken als bestuur
? Sunita, Maurice,

Zerhaya?
Heidag.'18 lnitiëren training 'leren grenzen aangeven' en Excel cursus ? Zerhaya

Heidag.'18 RlË: Sociale hygiëne en Arbo omstandigheden, o.a. met airco's ? ???

Dec.'18 Uitwerken rol/taken buurtwerkkamercoach Begin 2021 Gert, Juriaan
Mei'19 Toedelen relatiebeheer woningcorporaties bij de TC's 20zt? Juriaan
Sept.'19 Kritisch evalueren inzet Arbo Dec.2020 Zerhaya, Gert
Heidag.'19 Kwetsbaarheid bezetting teamr hoe kun je elke dag de kamer

open houden en een basis aan activiteiten garanderen?
Gedaan? Juríaan

Heidag.'19 Bewonersvereniging: hoe benut je de kracht er van? Gedaan? iuriaan
Heidag.'19 Afbakening takenpakket teamcoördinator: wat doe je zelf? Juni2A22 Juriaan
Jan.2020 Tips voor feedbackgesprek, incl. praktische vragen Dec.2020 Zerhaya
okt.2020 Bijlagen bij werkwijze formulieren en schuldhulptoeleiding

volledig maken zodat alles toegankelijk op website kan

Dec.2020 Juriaan

okt.2020 Sleuteluitgifte: goed vastleggen, wat is best practice hier? Dec.2020 Juriaan
okt.2020 Promotiemateriaal (ook t-shirts en pennen): voorstel maken ? Maurice, Sunita,

Carlien
okt.2020 Nieuwe flyer (op A5 en A4 formaat) Begin 2021 Gert, Juriaan???
okt.2020 Uitwerken individuele akkoordverklaring afwijkingen CAO Dec.2020 Zerhaya
Dec. 2020 Voorstel voor BHV trainingen Maart 2022 Sunita, Juriaan
Mrt.2021 Plannen van overleg bestuur bewonersvereniging met bestuur

Coöperatie over verantwoording 2A2O,2O2L en rol,/taken
Maarl2022 Alle TC's

Mrt.2021 Functioneri ngsgesprekken met TC's JuniÍuli'21- Juriaan, Gert
5ept. 2021 Overdracht organisatie jaarrekening naar MKR Administraties Dec.2021 Maurice, Gert
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