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Besluiten en afspraken bestuursvergadering d.d. 2L maart2022

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

Locatie: bij Maurice thuis in Amsterdam.
Tijd: vanaf 1"9:00 tot ca. 23:00 uur.

Verslag met óesluiten vet/cursief en afspraken ondefstreept

1. Agenda wordt vastgesteld.

2. Samenstellingbestuur.
+ Janoeschka Samuel is kandidaat bestuurslid. We lrebben met haar een heel leuk en goed
eerste gesprek gehad gezamenlijk. Afspraak is dat we haar bi; volgende bijeenkomsten
uitnodigen, zo elkaar beter leren kennen en als dat blijvend goed gaat {vanuit beide} dan kan

dat leiden tot een voordracht en benoeming in de ALV op 24 juni 2A22.

3. Taakverdeling bestuur.
+ Goed doorgesproken en verkend wat anders kan en beter moet.

4. Functie/taken BWK-ontwikkelaar.
+ Juriaan investeert veel als 'brandblussed en in het bijstaan met raad en daad van alle teams
en teamcoördinatoren in de dagelijkse gang van zaken en bij belangrijke beslissingen en
keuzes in elk team bij elke buurtwerkkamer. Het lijkt ons belangrijk dat ook te delen met TC's

en AïCs: waar hebben zij vooral behoefte aan in de coaching en wat kan meer of beter?
Wellicht iets om te bespreken op de heidag op 24 juni 2A22?

5. Diverse HR-zaken.
+ Vooral belangrijk om korte lijnen te houden met UWV bij langdurige zieken.
+ Diverse zaken verder gedeeld.

6. Vordering Zuidoost.
+ Gesprek met stadsdeelbestuurder wordt cruciaal. Na afloop dat ook weer goed vastleggen
in een rnemo/rnail naar haar toe. Actie Gert.
+ We gaan na of de vordering direct moet worden betaald, hangende ons bezwaar.
Actie §ert.
+ We blijven ondertussen wel hier media aandacht voor vragen. Gert heeft contact hierover
opniguiv rnet Parool. Van belang omdat deze wijze van aansturing door gemeente voor ons -
als dit zo blijft - een groot gevaar betekent voor onue continui'teit. Dat is een gesprek waar
ook anderen van moeten weten opdat de discussie niet alleen rnet enkele ambtenaren en
een bestuurder stadsdeel wordt gevoerd.

7. Communicatieproject.
+ VSB Fonds heeft b'rjdrage 2CIk goedgekeurd. Gaedkeuring 20k van Oranjefonds zal
vermoedelijk nog volgen. Zodra beide akkoord zijn, dan volledig te starten.
+ Daarbij welvoorzichtig zijn in het betrekken van medewerkers uit bestaande tearns.
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8. Jaarrekening2.02l.
+ Eigen Vermogen, voorzieningen en reserveringen samen moet ons een liquiditeit opleveren
van minimaal 1 maand operationele kosten (nu ca. 60k) en bij voorkeur streven we naar een

solide 2 maanden ofwel 120k. Dat is ook wenselij( zo ook op te nemen in onze jaarrekening,
+ Voortgang: Maurice heeft eerste concept snel aangeleverd conform planning (17 maart) en
diverse aanvullingen daarop spreken we door. Gert zet deze allemaal ook nog op de mail.
Naschrift: Dat is gedaan in de moil van 30 maort 2A22.

9. Jaarrapportage 2021.
+ Voortgang: grotendeels helemaal gereed. Juriaan vult noe laatste zaken aan en dan voegt
Gert o.a. nog de 'stoplichten' toe. MarJrice probqert daarin nog de.financiële paragrafen toe,

te voeFen.
+ Jaarrapportages dienen tijdig rondgestuurd voorafgaand aan de bijeenkomsten waarin we
de samenwerkingsafspraken ondertekenen met onze partners. Deze worden ter plekke
gepland: 12 april in Amsterdam Zuidoost, 19 april in Utrecht, L0 mei ín Eindhoven en 17 mei
in Amsterdam Nieuw-West.

10. Verkenning Ouder Amstel - Dulvendrecht.
+ ls startende: Juriaan heeft enkele gesprekken gehad. Loopt zeker nog tot medio 2022.

11.. Vaststellen besluiten/afsprakenlijst voorgaande bestuursvergadering(en).
+ Deze worden vastgesteld en ondertekend.

12. Afsprakenlijst.
+ Wordt deels langs gelopen en aangepast.
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Afspra ken I ijst operationeel Bu urtwerkka mer Coöperatie
Stand 21 maarï.2O22

en afspraken be§íjJur Buu rtwerkKam er Coöperotie

Sept.'16 Selecteren kandidaten voor ons comité van aanbeveling 2AU. Allen
Heidag'17 Activiteiten: conversatÍeles Nederla nds, werkwijze/materiaal ? ???

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

Heidag'17 Activiteiten: o ntmoeting/ba bbelu ur, werkwijze en mate riaa I ? ???

HeÍdag'17 Cornmunicatie: basis aanpak van website, facebook, logo's en
entree van een buurtwerkkamer, 'ons gezicht naar buiten toe'

? Carlien, Nick,
.Iuriaan

Dec.'17 Basis format nieuwsbrief, persbericht en pagina Facebook ? CarÍien, Juriaan
Heidag'17 Kerstbal: starten aanpak scharrelondernemers met pilot Dec.2020 Jennifer, Gert
Dec.'!7 Organiseren landelijke BuurtWerkKamerdag 2022-23? Juriaan, Gert
Dec,'17 RIE: bord nooduitgang en plattegrond in elke buurtwerkkamer ? Maurice, Sunita
Dec.'17 RIE: organiseren en beschrijven taken van de BHV'ers blj elke

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

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

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

Dec.'L8 Uitwerken rol/ta ken buurtwerkkamercoach Beein 2021 Gert, Juriaan
Mei'19 Toedelen relatiebeheer ruoningcorporaties bij de TC's 2021? Juriaan
Sept.'L9 Kritisch evalueren inzet Arbo Dec.2020 Zerhaya, Gert
Heidag.'19 Kwetsbaarheid bezetting team: hoe kun je elke dag de kamer

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

Heidag.'19 Bewonersvereniging: hoe benut je de kracht er van? Gedaan? Juriaan
Heidag.'19 Afbakening takenpakket teamcoördinator: wat doe je zelf? Juni2O22 Juriaan
Jan.2A2A ïips voor feedbackgesprek, incl. praktische vragen Dec.202O 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 ftyer (op A5 en A4 formaat) Begin 202L Gert, Juriaan???
okt.2020 Uítwerken individuele akkoordverklaning afwijkingen CAO Dec.2020 Zerhaya
Dec. 2020 Voorstel voor BHV trainingen Maart2022 Sunita, Juriaan
Mrt.2021 Plannen van overleg bestuur bewonersvereniging met bestuur

Coöperatie over verantwocrding 202A,àAZL en roftaken
Maart 2022 Alle TCs

Mrt.2021 Functioneríngsgesprekken met TC's Juni/juíi '21 Juriaan, Gert
Sept.2021 Overdracht organisatie jaarrekening naar MKR Administraties Dec.2021 Maurice, Gert
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