Werkplan st. KICK 2007 en 2008: nu doorzetten!
Inleiding
In de jaren 2004, 2005 en 2006 is door de inzet van de leden en de totstandkoming van
projecten van de Groeibriljant Oud-Charlois een breed draagvlak gecreëerd voor de
versteviging van Oud-Charlois als culturele broedplaats. Zowel onder bewoners uit de
wijk, onder kunstenaars en bij corporaties, bestuurders en instellingen. De Groeibriljant
is geworden tot een creatieve machine die in staat is om concrete ideeën in resultaten
om te zetten. Ook is de groeibriljant een gesprekspartner geworden.
De wijk Oud-Charlois staat inmiddels breed in de belangstelling bij woningcorporaties,
deelgemeente en gemeente. In de diverse wijkvisies die zijn opgesteld, wordt onderkend
dat er problemen zijn op het gebied van schoon, heel, veilig en de woningvoorraad. Maar
ook dat Oud-Charlois kansen biedt ten aanzien van haar unieke structuur met de oude
dorpskern, haar ligging aan de rivier en vanwege de aanwezigheid van vele kunstenaars
en kunstinitiatieven. Deze kansen moeten worden uitgenut. Bij die ontwikkelingen kan de
Groeibriljant een belangrijke taak vervullen.
Daarbij wil de Groeibriljant Oud-Charlois onder haar statutaire naam st. KICK de
komende twee jaar extra investeren in het doorzetten van haar werk als creatieve motor
en in samenwerking met de bewonersorganisatie. Samen kunnen we, ieder vanuit zijn
eigen invalshoek, werken aan het versterken van de wijk.
st. KICK stelt zich bij al het hierna genoemde werk steeds 1 of meer van de volgende
functies ten doel:
-

versterken van het trots gevoel op de wijk;
verfraaien van een plek in de wijk;
vergroten van de sociale cohesie door een samenwerking tussen bewoners in een
project tot stand te brengen;
signalering van voor culturele ontwikkelingen van belang zijnde knelpunten en
aspecten;
deze signalering overbrengen aan de juiste instanties;
communicatie tussen bewoners en partners in de wijk tot stand brengen;
een algemene spreekbuis zijn voor culturele stromingen en kunstenaars;
signaleren en initiëren van ideeën bij bewoners / kunstenaar en deze waar
mogelijk ondersteunen zodat realisatie dichterbij komt.

2007
Secretariaat
Een van de belangrijke functies van st. KICK is onder andere dat zij is uitgegroeid tot een
vraagbaak voor iedereen die iets met kunst en cultuur wil in de wijk. Het secretariaat dat
5 werkdagen per week 8 uur per dag bereikbaar is, vangt deze vragen op.
In 2007 zal een secretariaat voor st. KICK blijven functioneren.
Dit secretariaat verzorgt de volgende werkzaamheden:
-

het beantwoorden van vragen van derden en leden via de telefoon, e-mail of post
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-

het bijhouden van adresbestanden voor de NEWSFLASH en andere netwerken
het verzorgen van de gehele financiele administratie
het bijhouden van de projectadministraties
het verzorgen van alle administratieve en secretariële werkzaamheden rond de
afrekening van de subsidies met OBR
notuleren en typen van teksten en brieven.

De kosten voor deze secretariële ondersteuning voor 5 uur per maand zijn voor 2007
begroot op € 2.500.
Projecten
In 2007 wil st. Kick minimaal 1 project op het gebied van kunst en cultuur tot stand
brengen. Dat kan zijn een fysiek project of een inhoudelijk project. De inhoud van het
project wordt afgestemd op de ontwikkelingen en bewegingen in de wijk, de vragen en
ideeën van bewoners. Eind 2006 wordt al gewerkt aan een inventarisatie van mogelijke
projecten. Begin 2007 wordt in de ledenvergadering een keuze gemaakt voor een of
meerdere projecten.
Bij de uitvoering van een project wordt de formule gehanteerd die ook bij de 12 tot stand
gebrachte projecten tot resultaat heeft geleid. Er wordt gewerkt met een projectgroep,
die verslag uitbrengt aan de ledenvergadering.
De projectgroep bestaat uit leden van st. KICK, andere vrijwilligers niet zijnde lid van de
st. KICK, uitvoerend kunstenaar(s) en eventuele andere partijen. Het project wordt
gecoördineerd door de coördinator van st. KICK samen met een lid van de projectgroep.
De projectgroep wordt waar nodig secretarieel ondersteund door het secretariaat van st.
KICK.
De kosten van een project worden begroot op € 20.000 tot € 30.000. De bijdrage die
gevraagd wordt is € 15.000. De overige middelen worden via fondsen en sponsors
vergaard. De projectomschrijving en begroting wordt te zijner tijd ter goedkeuring
voorgelegd.
Projectleiding en coördinatie
St. Kick wil in 2007 en 2008 voor 10 uur per maand een coördinator inhuren. Hiervoor is
begroot voor 2007 € 14.280. Deze coördinator zal de volgende taken uitvoeren:
-

ondersteunen en coördineren van de projectgroepen
idem van het bestuur en de leden van de st. KICK, waaronder het organiseren van
de bestuurs- en ledenvergaderingen/bijeenkomsten
het waar nodig ondersteunen van de leden bij de uitvoering van projecten
het schrijven van notities en beleidsstukken in opdracht van de leden en het
bestuur
het bezoeken van externe meetings en het onderhouden van contacten met
spelers en partners in de wijk
het nemen van initiatieven op het gebied van netwerken en communicatie met de
bewoners uit de wijk, met bestuurders, met partners
het ontwikkelen van nieuwe projecten

Netwerkontwikkeling, communicatie, PR
In 2007 zal st. KICK net als in eerdere jaren initiatieven ontplooien op het gebied van
communicatie, PR en netwerkontwikkeling. Concreet zullen minimaal 4 meetings in de
wijk worden georganiseerd voor bewoners, kunstenaars en alle andere geïnteresseerden.
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De website van de Groeibriljant wordt afgerond en blijft als tijdsdocument behouden. Er
komt een nieuwe website, waarvoor de domeinnaam www.stichtingkick.nl is geclaimd.
De NEWSFLASH blijft wekelijks verschijnen.
In februari of maart verschijnt een eindpublicatie met betrekking tot de 12 afgeronde
projecten van de groeibriljant. Rond deze publicatie wordt een feestelijke bijeenkomst
georganiseerd.
St. Kick zal een folder, een ansichtkaart en/of andere PR middelen uitbrengen.
Voor de kosten in verband met deze PR middelen, zoals drukkosten, website onderhoud,
kosten meetings e.d. is begroot € 3.220.
Bestuur en leden
Het bestuur bestaat uit drie leden, het totaal aantel leden van de st. KICK is nu 15.
In 2007 zal het ledenbestand worden herzien. Nieuwe actieve en cultureel betrokken
bewoners zullen uitgenodigd worden lid te worden.
De leden komen in 2007 5 keer bijeen. Tijdens de ledenvergadering wordt de koers
uitgezet. Het bestuur brengt verslag uit van haar werk. De projectgroepen brengen
verslag uit over de voortgang van de projecten. Er zullen derden worden uitgenodigd, die
in de wijk actief om te vertellen over hun werk.
De leden nemen verder deel in projectgroepen. Ook bezoeken de leden vergaderingen
van derden die van belang zijn voor ontwikkelingen in de wijk op het gebied van kunst en
cultuur.
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de financiën, voor aansturing van de
coördinator, voor het secretariaat en in het algemeen voor het welzijn van de stichting.
Het bestuur komt zovaak als nodig is bijeen.
Deze werkzaamheden van bestuur en leden worden onbezoldigd uitgevoerd.
Totale begroting
Kosten voor minimaal 1 project
Kosten voor secretariële ondersteuning
Kosten voor coördinatie
Netwerkontwikkeling, communicatie, PR
TOTAAL 2007

€ 15.000
€ 2.500
€ 14.280
€ 3.220
€ 35.000

2008
Voor 2008 gelden dezelfde plannen, werkzaamheden en begrotingen als voor 2007.
Rotterdam, november 2006
Jannie Hommes
Voorzitter
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