
Verslag ALV }4juni 2022
Algemene Leden Vergadering BuurtWerkKamer Coöperatie

Datum: l4iuni?O22
Tiidstip: 15:00 - 1.7:30 uur
Locatie: Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn aan het Berlijnplein in Utrecht

Aanwezig

Dayenne Tempo, Deborah Geysvliet Karln Sadal, Trees §amuel {CJM Holendrecht}, Jennifer Veltman,

Sabina Hunnik, Carlien Oudejans, Jantje van Leeuwen, Erwin van Buschbach, Soghra Teymoori,
Georgina Adams, Robert Ghazaryan (De Handreiking), Bianca Contrac (MultiBron), Erwin Mulder
(MultiBron en Hart voor Leidsche Rijn), Beatriz Escalona Santana, Egecan Sari, Maria Hazelhof, Seppe

Jenner, Danny Maas, Monique Zalm, Nalda Lacroes, Peter Aarsman, Samar Moustafa (Hart voor
Leidsche Rijn), Angelique van Leeuwen-Hagoort, Marissa de Hoog, Daniëlle de Jong, Lieke Kuipers,

Judith van der Heijden, Sharsell Doran, Eric Mastenbroek, Claudia Karger, Manfried Hansen, Mahta

{TOP Ondiep}, Sunita Choté, Babita Soechit, Bernadet Veer-van den Broek (De Verbinding}, Uzma

Shaukat, Salima elJatlouli, Edward Philippi, Yvonne Vonk {GeuzenNest}, Maud van den Bercken, Arie

Versfeld, Leila Hammaoui (360 Woensel-We st), Vit Bachtik, Zerhaya Chin A Fung Juriaan Otto,
Janoeschka Samuel, Maurice Riesewijk en Gert Dijkstra {Coöperatie}.

Op een zonnige dag viel de groepsfoto von de ALV 2022 bijna in het water, sommige leden maken

liever droog binnen het eten klaor, onderen de vallende regen (soms met paraplu) en weer

anderen haasten zich alweer noor binnen;
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1. Opening en vaststellen agenda

Voorzitter Gert Dijkstra heet iedereen van harte welkom. Alle aanwezigen zijn akkoord met de

voorgestelde (en vooraf tijdig opgestuurde) agenda.

2. Vaststellen aanwezige leden, kandidaat leden en bestuursleden
(A) Eerst wordt het lidmaatschap van de Coöperatie zelf toegelicht. Je bent lid als je voldoet aan alle

críteria {zie Statuten en HR}. Na afloop kunnen kandidaat leden zich inschrijven.
(B) Het bestuur van onze Coöperatie bestaat op dit moment uit Maurice Riesewijk (penningmeester),

en Gert Dijkstra (voorzitter). Jacqueline Meije-Banel(secretaris) is per januari2O22afgetreden. Zoals

afgesproken in de vorige ALV 202L hebben we gezocht naar een vervanger voor Jacgueline en die is

gevonden in de persoon van Janoeschka Samuel. ïer plekke stelt Janoeschka zich voor omdat nog

niet iedereen haar kent-

3. Hoe gaat het op alle buurtwerkkamers?
Eerder op de dag hebben we al met de vaste kernteamleden van alle I buurtwerkkamers een
'heidagl gehad waar we uitgebreid verhalen per locatie hebben gedeeld. We staan er kort bij stil, met
als belangrijkste conclusie dat het met alle buurtwerkkamers goed gaat

4, Verslag vorige ALV

De aanwezÍge leden van de Coöperatie zijn akkoord met het verslag van de Algemene Leden

Vergadering in 2O71, zoals gehouden op 2 juli 2021.

5. Verantwoording; Jaarverslag en formele jaarrekening

De aanwezige leden van de Coöperatíe zijn akkoord met de voorliggende jaarrekening voor 202L d.d

24 juni 2022. Het bestuur geeft een korte toelichting, met als belangrijkste punten:

(A) Er is een positief resultaat van € 9.712,-. Dat wordt bijgeschreven bij ons Eigen Vermogen,
waardoor we nu bijna uitkomen op een gewenste reserve nodig om ca. 2 maanden liquiditeit
in huis te hebben. Als er dan financiers te laat betalen kunnen we toch bijna 2 maanden lang

alle vaste uitgaven zoals voor het huren van de ruimtes en de salarissen wel blijven betalen.
(B) Relatief zijn er fors extra uitgaven geweest op automatisering, vooral in het vervangen van

tweedehands laptops voor redelijk nieuwe laptops, ook omdat er hogere eisen aan worden
gesteld.

(C) Over vorig jaar konden we niet beschikken over een cockpit waardoor het moeilijk is voor
ons als Coöperatie om alle beoogde bestedingen goed gepland ook uit te geven en dichtbij
saldo nul uit te komen. Daarnaast is ook het opstellen van de jaarrekening niet gemakkelijk

en heeft ook de huidige jaarrekening 2021 nog geen definitief akkoord van de register
accountant. Dat akkoord wordt overigens weÍverwacht, zo nodig aangevuld met enkele
adviezen. Vandaar ook dat vorig jaar is besloten in het bestuur om jaarrekening en cockpit
(dashboard) uit te besteden b'rj een derde. Hierover vindt binnenkort ook weer opnieuw
overleg over plaats.

De aanwezige leden van de Coöperatie stellen nog enkele informatieve vràgen en hierover volgt een

toelichting van het bestuur van de Coöperatie. De jaarrekening wordt door de ALV goedgekeurd en

ter plekke door het bestuur ondertekend.

6. Decharge bestuur
De ALV verleent decharge aan het bestuur, (in 2021") uit Jacqueline Meije-Banel (secretaris),

Maurice Riesewijk (penni
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7. Benoemen kandidaat bestuur BuurtWerkKamer Coöperatie
Na een korte toelichting wordt unaniem Janoeschka Samuel benoemd als secretaris in het bestuur.

Janoescka dankt de ALV voor het vertrouwen. Zij zal ook actief zijn als vertrouwenspersöon binnen
de organisatie en als ambassadeur/bestuurs-vertegenwoordiger in Amsterdam {start in Zuidoost}.

8. Besluit uitbreiden hestuur naar 5 leden
De ALV stemt in met de beoogde uitbreiding naar 5 leden, incl. vooreitter, penningmeester en drie
ambassadeurs voör bijv. Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. ln de komende 2 jaar gaat zodoende het
bestuur actief op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden, met als aandachtsgebied Utrecht respectievelijk
Eindhoven. Daarmee worden we als bestuur minder kwetsbaar en kan de aandacht beter verdeeld
over de verschillende gemeenten.

9. Nieuwe ontwikkelingen20à2 en ambities 2023
(AlZoals altíjd houden we sterk vast aan ons DNA en aanpak. Wat goed werkt gaan we niet
veranderen. ïegelijkertijd staan we open voor wat wel soms anders moet of beter kan. Primaire
aandacht blijft uitgaan naar de bestaande 8 buurtwerkkamers.
(B) Dit jaar zijrt we een nieuwe buurtwerkkamer aan het verkennen in Duivendrecht. Zaanstad en
Osdorp/Amsterdam als ook een 2d" locatie in Eindhoven zijn ook in beeld. Voor De Verbinding in
Zuildn overwegen we een oplossing als 'satellief en de volledige derde buurtwerkkamer in Utrecht is

in 2023 wellícht in Veldhuijzen, Kanaleneiland of Hoograven. Belangrijk uitgangspunt is en blUft dat
we beheersbaar groeien, dus in beginselsteeds met één buurtwerkkamer er bij per jaar.

10. Rondvraag en sluiten vergadering
De aanwezige leden van de Coöperatie hebben geen puntën voor de rondvraag. De voorzitter sluit de

vergadering en met een mooie zon en in een hele gezellige sfeer gaan we met z'n allen aan het eten.
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