Verklaring van bondgenootschap
De ondergetekenden:
1. Woningcorporatie de Nieuwe Unie, gevestigd in Rotterdam, hierbij vertegenwoordigd
door Nico Ros en Mariette van Heuvelen, hierna de Nieuwe Unie te noemen;
En
2. Woningcorporatie Vestia Feijenoord, gevestigd in Rotterdam, hierbij vertegenwoordigd
door Hans Moerenhout, hierna Vestia te noemen;
En
3. Deelgemeente Charlois, vertegenwoordigd door Kees Flameling en Katja Horeman,
hierna de Deelgemeente te noemen;
En
4. Stichting KICK, gevestigd in Rotterdam, bij deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
haar voorzitter Tineke Teunen, hierna KICK te noemen;
In aanmerking nemende dat:
-

Alle partijen houden van de wijk Oud - Charlois in deelgemeente Charlois te
Rotterdam;
Alle partijen willen zich inspannen om kunst en cultuur in deze wijk vorm te
geven;
Alle partijen willen dat met elkaar in bondgenootschap doen.

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1
Partijen beloven elkaar om zoveel als binnen hun mogelijkheden ligt de samenwerking te
zoeken ten einde ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur in de wijk Oud Charlois te stimuleren, initiëren, vorm te geven en mogelijk te maken.
Artikel 2
De Nieuwe Unie, Vestia en Deelgemeente stellen financiele middelen beschikbaar aan st.
KICK, namelijk de Nieuwe Unie € 30.000 voor de periode 1 april 2007 tot 1 april 2009;
Vestia € 30.000 voor de periode 1 april 2007 tot 1 april 2009 en Deelgemeente € 5.000
voor 2007.
Artikel 3
KICK belooft dat zij deze middelen inzet om in de wijk Oud – Charlois ontwikkelingen op
het gebied van kunst en cultuur te stimuleren en vorm te geven. Dat zal zij doen zoals is
omschreven in het werkplan 2007-2009, dat achter dit convenant is gevoegd. Concreet
zal st.KICK:
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-

in 2007 de uitvoering starten van minimaal 1 project op het gebied van kunst en
cultuur uit dit budget;

-

een projectleider voor 10 uur per maand aanstellen, die in opdracht van het
bestuur en de leden initiatieven neemt tot, c.q. uitvoering geeft aan activiteiten
op het gebied van PR en communicatie, zoals de NEWSFLASH, de tot stand koning
van projecten begeleidt en ondersteunt, incidentele bijeenkomsten organiseert
voor wijkbewoners, kunstenaars en anderen, en fungeert als culturele vraagbaak
en ambassadeur;

-

een secretariaat onderhouden, waar iedereen terecht kan met vragen op het
gebied van kunst en cultuur, waar de projectadministratie is ondergebracht, de
financiele administratie, als ook administratieve ondersteuning van leden en
bestuur wordt geboden.

Artikel 4
Kick zal in voorjaar 2008 aan de andere drie partijen verslag uitbrengen van de door
haar ontplooide activiteiten.
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