Verslag werkzaamheden Stichting KICK 2007
Inleiding
In 2007 waren de projecten van Groeibriljant Oud-Charlois zo goed als afgerond. St. KICK
heeft nieuwe middelen gezocht om haar werk voort te zetten. Woningcorporaties de Nieuwe
Unie en Vestia zeggen elk een bedrag van € 20.000 voor twee jaar, Deelgemeente Charlois
kende een bedrag van € 5.000 toe.
In 2007 heeft st. KICK de projecten Groeibriljant inhoudelijk en financieel afgerond, met
uitzondering van het project Renovatie Wolphaertstraat. Dat project wordt in 2008 helemaal
afgerond. Daarnaast zijn nieuwe projecten gestart.
De leden van st. KICK zetten zich als vrijwilliger in voor de projecten en voor allerlei
werkzaamheden op het gebied van kunst en cultuur in de wijk.
Daarnaast heeft st. KICK een klein deel van het inhoudelijke, representatieve, coördinerende
en secretariële werk uitbesteed op free lance basis aan Jannie Hommes. Het bleek namelijk
dat dit werk zo omvangrijk was geworden dat de vrijwilligers daarvoor geen tijd hadden naast
het andere werk. Ook was het van belang om die professionaleseringsslag te maken om
gelijke tred te kunnen houden met de vele proffesionals die een beroep doen op de bewoners
uit de wijk / st. KICK om hen te ontvangen, mee te denken met nieuw te vormen beleid van
instanties e.d.
Omvang opdracht
Met ingang van 1 april 2007 heeft Stichting KICK opdracht gegeven aan Jannie Hommes tot
het verrichten van enkele diensten, te weten inhoudelijke werkzaamheden voor maximaal 10
uur per maand, zoals het aansturen van projecten, het uitvoeren van communicatie- en PRactiviteiten, het ondersteunen van het bestuur en het zijn van ambassadeur van Kunst in
Charlois. Verder secretariële ondersteuning van maximaal 5 uur per maand.
Hieronder wordt verslag gedaan van deze werkzaamheden.
Het bleek dat de werkzaamheden in april en mei behoorlijk omvangrijk waren in verband met
de afronding van de subsidies Groeibriljanten. In de zomermaanden namen de werkzaamheden duidelijk af. Wel waren er in juli nog werkzaamheden rond de Illegale Bushalte. In het
najaar bleek het werk substantieel verminderd te zijn, met uitzondering van de maand
november in verband met de organisatie van de oplevering project Wolphaertstraat.
In overleg met het bestuur is deze opdracht met ingang van 1 oktober gewijzigd in die zin dat
geen onderscheid meer werd gemaakt tussen coördinatie- en secretariaatsuren. Lang niet was
een onderscheid te maken is tussen secretarieel en coördinerend werk. Tevens bleek dat het
maximum aantal uren niet meer werd gehaald. De gewerkte uren worden geregistreerd in een
tijdregistratieprogramma. In totaal werd vanaf 1 april 2007 85 uren gedeclareerd, waarvan 60
tot en met 1 augustus.
Secretariële werkzaamheden
De puur secretariële werkzaamheden in de gehele periode bestaan uit het typen van brieven en
verslagen, het doen van betalingen met de giro en het verwerken van de giroafschriften, het
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archiveren en opruimen van documenten en stukken in de mappen, het beantwoorden van
vragen zoals telefoonnummers geven enz.
Daarnaast zijn er ook secretariële werkzaamheden die “van kleur verschieten” en meer
inhoudelijk van aard worden. Dit zijn het beantwoorden van telefonische vragen van derden
over de ontwikkelingen en culturele mogelijkheden in de wijk, over projecten, over
mogelijkheden van Stichting KICK, over algemene subsidiemogelijkheden en dergelijke. Ook
zijn er werkzaamheden die tegelijkertijd secretarieel en inhoudelijk zijn, zoals het maken van
de nieuwsbrief. Veel werk wordt dan besteed aan de redactie en de opmaak, de inhoudelijke
berichten worden verzameld. In het begin van de verslagperiode waren er veel secretariële
werkzaamheden in verband met de afrekening subsidie.
Inhoudelijke werkzaamheden
Inhoudelijke werkzaamheden zijn het aansturen van projecten, het organiseren van
bijeenkomsten in verband met deze projecten, het zoeken van partners in de wijk (zoals recent
de winkeliersvereniging), het indienen van subsidieaanvragen, het bewaken en het afhandelen
van subsidieaanvragen, waaronder het schrijven van de eindverantwoording voor
subsidiegevers, het schrijven van artikelen voor pers, derden, en het optreden als ambassadeur
van Kunst in Charlois tijdens bijeenkomsten met de gemeente, dS+V, partners en dergelijke.
In het begin van de verslagperiode werden nog geen nieuwe projecten opgestart. De maanden
april tot en met juni werden besteed aan het afronden van de lopende Groeibriljantprojecten.
In de maand juli werd veel aandacht besteed aan het project Illegale Bushalte. Dit project
heeft veel pers gehaald en nog steeds krijg ik positieve reacties op dit project.
Vanaf de maand september werden de nieuwe projecten echt opgestart.
Ontmoetingsbanken
Dit project werd opgestart door het formeren van en het bijeenroepen van de projectgroep, die
in het begin bestond uit Hilde, Tineke, Judith en ik. De projectgroep is sindsdien 4 keer
bijeengekomen. Hilde heeft aangegeven dat zij het tijdelijk druk heeft, zodat de projectgroep
thans bestaat uit Judith en Tineke. Mijn taak was het bijeenroepen van de vergaderingen, het
maken van een verslag en het bewaken van de voortgang van het project. Tevens werd een
flyer gemaakt. Eind januari is er een openbare bewonersvergadering waarvoor alle bewoners
uit de wijk worden uitgenodigd om mee te praten over het project.
Helaas bleek de opkomst zeer gering, er kwam 1 belangstellende bewoner ondanks het
flyeren. Ook blijkt hier een daar het project vragen op te roepen, nu immers de Stadsmarinier
juist overal de banken verwijderd. Dit project staat nog in de kinderschoenen. Wellicht zijn de
geesten er nog niet rijp voor. Besloten is om nu eerst een overleg aan te gaan met de
deelgemeente, als Kees Flameling weer terug is.
Project snelweg Charlois
Ook in dit project is een projectgroep geformeerd die bestaat uit Ivo, Connie van st. KICK, en
extern Jasper Niens en Thijs Ewalts de indieners van het project. Deze projectgroep is vanaf
september een aantal malen bijeengekomen. Het project is concreter. Er zijn immers
uitvoerders, die dit plan hebben ingediend. Besloten is het project in twee fasen te realiseren.
Fase 1 is de oplevering van een bouwbord, dat geplaatst wordt aan de waterkant op het
Charloisse Hoofd. Voor deze fase is inmiddels opdracht gegeven. De kosten zijn ruim 5000
euro. De verwachting is dat het bouwbord in het voorjaar zal worden opgeleverd. Er wordt nu
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overleg gezocht met de deelgemeente over de plaats. De verwachting is dat het bouwbord veel
pers en publiciteit zal opleveren gelet op de prikkelende boodschap van het project. Het zal
ook onder de aandacht van Pact op Zuid worden gebracht.
Project Living Light
Dit project wordt uitgevoerd door Wandschappen. Stichting KICK heeft dan ook een
overeenkomst met Wandschappen opgesteld, waarin aan Wandschappen opdracht wordt
gegeven om dit project uit te voeren. Van Wandschappen heb ik begrepen dat er nog geen
uitvoering kan worden gegeven omdat de financiering nog niet rond is. Ivo zal hierover verder
verslag uitbrengen. De werkzaamheden voor mij hebben bestaan uit het opstellen van het
contract en het zorgen voor ondertekening beiderzijds.
Kunst op Kopgevel Wolphaertstraat
Dit was een sinds 2006 bestaand project van Stichting Kunst in Charlois. SKC gaf mij
opdracht om het project uit te voeren. Een geoormerkt bedrag van 2500 euro werd in 207 door
st. KICK bijgedragen uit het OZB fonds via de deelgemeente.
In een bewonersgroep zijn 10 inzendingen van kunstenaars beoordeeld. Gekozen is voor het
ontwerp Tetris Wall van Giuseppe Licari.
Dit ontwerp bestaat uit ruim 200 keramische tegels van 60 bij 60 centimeter waarop vlaggen
van alle nationaliteiten van de hele wereld staan. Deze tegels worden als een Tetris-game op
de wand van de kopgevel geformeerd. Giuseppe Licari is nu de opdracht nader aan het
uitwerken, zoals waar worden de tegels gebakken. De bedoeling is dat scholieren de vlaggen
erop zullen schilderen. Naar verwachting zal het project tegen de zomer worden uitgevoerd.
Nieuw project ‘Kunst bij’
Begin december bleek dat er nog aanvragen bij de deelgemeente voor het OZB-fonds konden
worden ingediend voor het komend jaar. Er was namelijk een bijeenkomst georganiseerd door
de deelgemeente waarvoor winkeliers, kunstenaars en ondernemers rond de Charloisse
Kerksingel waren uitgenodigd. Ivo was daarbij aanwezig namens Wandschappen en Jannie
als voorzitter. Tijdens die bijeenkomst werd het plan geboren voor ‘Kunst bij’. Het project
houdt in dat tien kunstenaars opdracht krijgen om een klein kunstvoorwerpje te maken van
ongeveer vier euro per stuk. In een productie van 1000 stuks. In tien winkels kan men dit
kunstvoorwerpje verkrijgen bij aankoop van een minimumbedrag aan boodschappen.
Consumenten kunnen zo een kleine kunstverzameling opbouwen. Inmiddels is de aanvraag
ingediend, na raadpleging van de leden en het bestuur. De aanvraag is ingediend samen met
de winkeliersvereniging Hart voor Charlois. Mark Mom, de eigenaar van Dobey Dierenshop,
is voorzitter van deze vereniging (Stichting KICK kan denk ik vaker de samenwerking gaan
zoeken met de winkeliersvereniging). De begroting en het plan zijn geschreven door
Wandschappen. Als de subsidie wordt verkregen wil Wandschappen graag in opdracht dit
project tot stand brengen.
Project communicatie, netwerkontwikkeling en PR
Ongeveer om de 2 weken wordt een Newsflash gemaakt. Daarbij plaats ik de eerstkomende
activiteiten helemaal bovenaan. Regelmatig spoor ik instellingen en kunstenaars in Charlois
aan om mij berichten te sturen voor de Newsflash. Veel tijd is in het begin besteed aan nieuwe
opmaak met het logo van Stichting KICK.
Verder wordt er regelmatig door mij een stukje ingeleverd voor de Buurtkrant Oud-Charlois.
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Overige activiteiten op dit gebied: het bijwonen van de deelraadsvergadering tijdens de
bespreking van het onderwerp cultuurnota, het ontvangen en/of rondleiden van medewerkers
van de Nieuwe Unie, Vestia, deelgemeente, Pact op Zuid, dS+V en dergelijke. Het bijwonen
van een overleg van dS+V in verband met de ontwikkeling van een nieuwe wijkvisie voor
Charlois, het bijwonen van een overleg van de fusiepartners de Nieuwe Unie en WBR over
het toekomstig beleid van deze nieuwe corporatie, het bijwonen van een
bewonersbijeenkomst voor geheel Rotterdam-Zuid van Dominic Schrijer in verband met Pact
op Zuid enzovoort. Tijdens al deze bijeenkomsten vervul ik de algemene rol van ambassadeur
voor Charlois op het gebied van kunst. Ik vertel over de ontwikkelingen in de wijk, over de
mogelijkheden die er zijn, ik benoem de verschillende organisaties en initiatieven en ik
promoot de wijk als culturele broedplaats.
Project Illegale bushalte
Ontstaan vanuit de behoefte om elkaar en andere bewoners in de zomer op een ongedwongen
manier, zoals in alle grote wereldsteden mogelijk is, op straat te kunnen ontmoeten, is in 2007
gestart met het Illegale Zomerterras. Dat bleek een groot succes, mede door de mooie zomer.
Alom werd daarom in mei aan mij gevraagd om een herhaling. Zomaar iets herhalen, boet in
aan zeggingskracht. Al brainstormend met een aantal vrienden kwamen we op de Illegale
bushalte. Daarmee kon meteen het onderwerp”verblijf en gedrag op straat” aan de orde
worden gesteld. De grap is duidelijk, bij de bushalte mag je wachten op de bus.
In totaal werden 5 bushaltes georganiseerd. De laatste met een georganiseerd inhoudelijk
debat waar ook de professionals uit de wijk aan deelnamen. Er is veel pers mee gehaald tot
aan Premtime toe. De bushalte bleek een goed communicatiemiddel en bovendien bood het
daadwerkelijk de broodnodige ontmoetingsplek.
Verlichting Oude Kerk
Zoals iedereen weet brandt de verlichting al lang niet meer. In het begin van 2007 is met Vleij
diverse malen contact geweest. Dit heeft geleid tot een gesprek in juli met Frans Vleij waarin
ik namens Stichting KICK de intentie heb uitgesproken om er samen uit te komen en ook een
bedrag van € 1000 heb genoemd als bijdrage van st. KICK aan een oplossing. Daarna deed
Vleij een voorstel om de grond open te maken en te zien wat het probleem is. Het graafwerk
alleen zou € 1000 kosten. Het resultaat daarvan was onbekend.
Ik heb aangegeven dat we hiermee niet konden instemmen omdat het volstrekt onduidelijk
was of deze € 1000 euro geen weggegooid geld zou zijn. Immers het probleem was nog niet
benoemd. Dit heb ik aan de heer Vleij doorgegeven en ik heb hem gevraagd om te komen met
een analyse en een oplossingsvoorstel. Daarop ontvingen wij lange tijd geen reactie meer.
Volgende stap was dat ik namens Stichting KICK een wat formelere brief heb geschreven
waarin de heer Vleij verzocht is de problemen aan de verlichting op te lossen voor 1
december. De heer Vleij heeft toen een advocaat ingeschakeld. Dit heeft geleid tot een
overleg in december met het bestuur. Vervolgens zijn nog wat nadere offertes toegestuurd.
Het is nu bijna zeker dat het vele water aanwezig is in de grond door slecht of niet
functionerende hemelwaterafvoer van de kerk. Deze is of verstopt of in het geheel niet
aangesloten waardoor er op bepaalde plekken een onevenredig grote hoeveelheid water is.
Zoveel water kunnen de armaturen niet verdragen. Het zijn namelijk geen 100 % waterdichte
armaturen. Echte onderwaterarmaturen zijn 1000 euro per stuk, dat noemt men
zwembadlampen. Voor 15 lampen zou dat 15.000 euro zijn.
Het oplossen van de rioleringsproblemen wordt begroot op ongeveer 8000 euro. Het bestuur
zal hierin een beslissing nemen. Nieuw geld moet worden aangevraagd. Voor dit project heb
ik veel overleg gehad met de heer Vleij, zowel telefonisch, schriftelijk als per e-mail. Tevens
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is gecorrespondeerd met de advocaat van de heer Vleij en is er een bijeenkomst over
georganiseerd. In 2008 zal dit project nog verdere werkzaamheden vergen.
Ondersteuning bestuur
Voor het bestuur werden diverse werkzaamheden verricht: het bijwonen van
bestuursvergaderingen voorafgaand aan de ledenvergaderingen in tussentijds indien nodig.
Verder het opstellen van contracten en brieven namens het bestuur, onder andere met de
opdrachtnemers en contracten met de Nieuwe Unie en Vestia.
Website
Er is vanaf april een nieuwe website van Stichting KICK de lucht ingegaan. Deze website is
gebouwd door Peter Holierhoek. Voordat het zover was heb ik met Peter overleg gevoerd
over de vormgeving van de website en de informatie die er op moest komen. Dit is uiteraard
aan de leden voorgelegd. Er was namelijk in de ledenvergadering van april 2008 al een
webgroepje gevormd. Ik heb een bijeenkomst van dit webgroepje bijgewoond. Daarna heeft
het webgroepje zelfstandig gefunctioneerd. Voor de website heb ik een aantal algemene
teksten geschreven.
Alles Kids
In de zomer van 2007 werd door de deelgemeente Charlois het project Alles Kids
georganiseerd. Dat project bestond uit een boekje van instellingen uit de wijk. Tijdens een
aantal vastgestelde dagen konden leerlingen de instellingen bezoeken. Hiervoor heb ik de
tekst van het boekje van Stichting KICK voor het boekje geschreven en voorts heb ik twee
dagen gezeten om de leerlingen te kunnen ontvangen (er zijn er 4 geweest).
Afsluiting
In de verslagperiode werden projecten afgerond en nieuwe opgestart. Er is veel belangstelling
voor st. KICK, althans voor kunst in Charlois. KICK is een begrip aan het worden en wordt
betrokken bij planontwikkeling. Nieuwe en oude bewoners komen langs met vragen en
ideeën. Er worden nog steeds nieuwe contacten gelegd, zoals recent met de
winkeliersvereniging. Het werk voor st. KICK loopt door elkaar, administratief en
coördinerend. Daarom is een gemiddeld tarief afgesproken. In totaal zijn minder uren besteed
dan begroot.
Vooruitblik
De eerste maanden van 2008 zullen de laatste Groeibriljantprojecten subsidieel worden
afgerond. Dat wil zeggen mensen achter de broek zitten, een eindverslag maken,
eindafrekening maken en opzenden. Dat zijn de projecten Renovatie Wolphaertstraat,
Communicatie en PR, Boekhouding en Accountant. Inschatting is dat dit tot en met april / mei
zal lopen.
Dan zullen daarnaast de nieuwe projecten Snelweg Charlois en Ontmoetingsbanken
aangestuurd moeten worden. En blijft er altijd een aardige post algemeen werk: algemene
vragen, informatie, bijwonen bijeenkomsten e.d. St. KICK is inmiddels een begrip en wordt
vele malen geconsulteerd, zowel door particulieren als door overheden als het gaat om de
promotie van Oud – Charlois als Art Village.
Jannie Hommes januari 2008
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