Verslag ledenvergadering Stichting Kick d.d. 17 juni 2008
Aanwezig : Tineke, Michiel + Lotje, Peter H., Herman, Ivo, Jannie, Judith, Jolande,
Tineke, Hilde, Henk V, Wim, Connie, Tini, niemand vergeten?
Deze ledenvergadering is tevens een diner. Tineke heeft heerlijk eten gekookt, namelijk
Zarzuela en Ossobucco. Tijdens het eten tikt iedereen aan zijn glas die iets wil vertellen
over zijn project.
Michiel werkt samen met de Schuilplaats aan een mooie ontmoetingsbank in het Karel de
Stoutepark. Deze wordt natuurlijk ook met mozaïek belegd.
Jolande gaat weer met de kinderen van de school een fotoproject doen. Zij heeft alleen
nog wegwerpcamera’s nodig. We besluiten haar een budget toe te kennen van €250,onder de voorwaarde dat zij ons een kort verslagje stuurt van het project, waarin een
korte omschrijving, met wie, wat, welke data en wie de andere sponsors zijn.
Judith is bezig met de vuilnisbakken voor haar pand. Ze wil samen met graffiti kinderen
uit de straat deze bakken beschilderen. We besluiten haar een budget toe te kennen van
€1000,-,onder dezelfde voorwaarde als hierboven genoemd.
Ivo vertelt over project Living Light. De financiering is rond voor een bedrag van
€38.000,-. De lampen zullen naar verwachting na de zomer geplaatst worden op het lege
bouwterrein op de hoek van de Boergoensestraat en de Frans Bekkerstraat.
Tineke vertelt over project ontmoetingsbanken klein. Stichting Kick zal tien tot 15 banken
beschikbaar stellen aan bewoners die deze voor hun huis willen plaatsen. De bewoners
kunnen op vertoon van een kassabon de kosten vergoed krijgen tot een maximum van
€100,- per bank. Kick kan bemiddelen bij het bevestigen van de bank aan de gevel.
Daarnaast probeert Tineke nog een ontmoetingsbank te realiseren op een plek rond de
Kerksingel. Zij heeft Bart Steenweg gevraagd een ontwerp te maken.
Project Snelweg Charlois krijgt een antwoord van de Binnenweg. Naar verwachting zal
het project ook na de zomer worden gerealiseerd.
Tini werkt hard aan het realiseren van het Theehuis. Zij heeft al wat financiën
rond, de fundering is gelegd, en zoekt verder. Tineke bied aan haar daarbij te
helpen.
Herman is verhuisd naar De Hoed en moet er nogal aan wennen. Een openingsfeestje
laat nog even op zich wachten.
Project Tetris Wall (kunst op kopgevel W – straat) is bijna financieel rond. Ook hier gaat
het om een bedrag van €38.000,-. Na de zomer zal Guiseppe Licari met de uitvoering
beginnen.
Reparatie verlichting kerk : met Vley liggen de gesprekken even stil. Er wordt technisch
onderzoek gedaan. Het OZB-fonds kent middelen toe om het te laten repareren. We
streven ernaar om de verlichting in de herfst weer te laten branden.
Wim vertelt over Historisch Charlois, zij willen een slag maken richting de jongeren in de
wijk en de allochtonen. Het zal wel enige tijd duren.
Jannie vertelt over het nieuwe project Kunst Bij/Spaarkunst. Ook hiervoor wordt geld van
het OZB-fonds verkregen. Volgende week is er een gesprek met de winkeliersvereniging,
Mark Mom en Ivo van de Baar.

Er zijn contacten met Noord/Binnenweg. Het is leuk om projecten uit te wisselen indien
dat mogelijk is. Ivo doet dat met het project For Your Eyes Only, Jannie zal dat via haar
galerie doen en zoals gezegd komt er een antwoord op Snelweg Charlois. Wie ook wil
uitwisselen sluit zich aan.
Het diner wordt om 20.30 uur afgesloten met een citaat uit de brief van de
Deelgemeente Charlois waarin staat dat Stichting Kick een professionaliseringslag heeft
gemaakt en in staat is gebleken om Oud Charlois wat betreft kunst en cultuur op de
kaart te zetten.
De formule van dineren en ledenvergadering één keer per half jaar bevalt uitstekend!
Complimenten nogmaals aan Tineke de kok, waarna iedereen gauw naar huis gaat voor
het voetbal.

