Verslag ledenvergadering Stichting Kick d.d. 24 oktober 2007
Aanwezig : Peter H., Ivo, Wim de R., Henk van E., Henk van V., Jannie, Tineke, Michiel.
Afgemeld : Hilde, Judith, Tini, Joris, Jolanda, CHris.
Overige onbekend (Anke, Irfan, Piet, Dick van D)
1.

Notulen 11 juni 2007 goedgekeurd.

2.

Verslag uit de projectgroepen :
- ontmoetingsbanken (in plaats van familiebanken). Op 19 november is er een
openbare bijeenkomst in het wijkgebouw, bewoners worden uitgenodigd om
hun ideeën over een ontmoetingsbank te komen vertellen. Er komt een
artikeltje in de buurtkrant en de projectgroep gaat gericht uitnodigen. Na deze
inventarisatie wordt een projectplan geschreven. Waarschijnlijk komt er een
prijsvraag. In de projectgroep zitten Tineke, Jannie en Judith en Hilde.
- Snelweg Charlois (projectgroep Ivo, Jannie, Connie, Thijs en Jasper).
Fase 1 is het realiseren van een echt aannemingsbord. Jasper en Thijs maken
een plan en een begroting. Aan de Deelgemeente zal toestemming worden
gevraagd voor het plaatsen. Projectgroep zoekt bondgenoten zoals Kalmar en
een wegenbouwer. Plan wordt ter goedkeuring naar de leden gezonden.
- Kunst op kopgevel. De bewonersgroep is bezig met het selecteren van een
ontwerp uit de tien inzendingen. Op 7 november aanstaande is er weer een
bewonersbijeenkomst met een deskundige erbij. Er is mooie catalogus gemaakt
van alle inzendingen, die is bij Jannie in te zien. Er is nog wat extra geld
binnengekomen van Deltalink Fonds.
- Living Light. Kick is opdrachtgever van Wandschappen die het project
uitvoert. Zij zoeken eerst nog extra geld bij de Nieuwe Unie, Vestia en OBR.
Er is nog wel ruim €10.000,- extra nodig.

3.

Illegale bushalte evaluatie : dit project heeft veel gesprek opgeleverd over het
ontmoeten op straat, hoe je je gedraagt op straat, wat wel en niet kan en waarom
een samenscholingsverbod nodig moet zijn. Veel bewoners uit de wijk zijn erbij
betrokken geraakt. In totaal worden zes krantenartikelen gemeld.

4.

Oplevering Wolphaertstraat is nu gepland voor 30 november vanaf 16.00 uur
tot laat. Eerst binnenkomen, formele gedeelte met directie Nieuwe Unie, een
presentatie in de Wolfart en bezichtiging van een aantal atelierwoningen, muziek,
eten, drinken en daarna feest. Het budget wordt grotendeels door Nac geleverd,
Groeibriljant kan ook nog een bescheiden bijdrage betalen, die zat in de begroting.
Alle leden van Stichting Kick worden hierbij alvast uitgenodigd.

5.

Jannie doet verslag van de financiën. De Groeibriljantprojecten zijn zo goed als
afgerond. Voor het project Evenementen is minder toegekend zodat met Stichting
Blommenfesteijn tot een vergelijk moest worden gekomen over de verrekening
van het laatst betaalde bedrag. Dat is gelukt. Alleen project Wolphaertstraat,
boekhouding en accountant en administratie moeten nu nog worden afgerekend. Er
is nog ongeveer € 2.000,- uit te geven aan onverwacht posten dan is al het GB geld
op.

De Projecten van Stichting Kick worden ook allemaal apart in een nieuw systeem
geadministreerd. Recent is een voorschot gevraagd aan Vestia.
Alles is ter inzage en op verzoek toe te sturen door Jannie.
6.

Rondvraag.
- Kerstmarkt 15 december van 10.00 uur tot 18.00 uur met een
artiestenprogramma vanaf 15.00 uur. Kramen zijn nog te huur. Zie berichten
die in de nieuwsflash komen.
- Ivo vertelt dat zijn harmonieorkest onderdak zoekt om te repeteren. Met de
Oude Kerk is dat nog niet gelukt omdat de ruimte te duur was voor een
vereniging. De harmonie kan €300,- tot €400,- per maand besteden. Dat was te
weinig.Ook zo’n signaal komt van Stichting Blommenfesteijn in verband met
de Charloisse Dag. We besluiten dat het bestuur van Stichting Kick een
gesprek aangaat met het bestuur van de Kerkenraad. We zien dit wel als
een knelpunt dat de kerk voor verenigingen en wijkactiviteiten te duur is. Hoe
ziet de kerk dit in relatie tot de ontvangen overheidssubsidie bedoeld voor
culturele activiteiten voor de buurt? Tineke en Peter gaan dit gesprek aan.
- Grafisch Atelier gaat een winteracademie organiseren met laagdrempelige
cursussen. De kalender is klaar en kan besteld worden. Hij wordt pas gedrukt
bij voldoende inschrijvingen. De financiële positie is nog vaag. Jannie
adviseert hun naar de ? in het gemaal te gaan van de Pact op Zuid ?.
- Historisch Charlois is terecht verbolgen over het feit dat zij niet voorkomen
in het boekje van Alles Kits.
- Op de website ontbreken nog steeds veel foto’s en stukjes van leden c.q.
projecten. HIERBIJ EEN OPROEP AAN ALLE PROJECTTREKKERS
EN AAN ALLE LEDEN OM DE LAATSTE INFORMATIE VOOR DE
WEBSITE AAN TE LEVEREN. ER WORDT ECHT VEEL OP DEZE
SITE GEKEKEN DUS HET IS BELANGRIJK WANNEER DEZE
VOLLEDIG INGEVULD IS.
- Er wordt gewerkt aan het probleem verlichting kerk. Vleij heeft een strenge
brief gekregen met een ingebrekestelling. Hij heeft nu een advocaat in de arm
genomen. Deze bemiddelt en zoekt een oplossing.
- De nieuwsflash verschijnt nog steeds, denkt iedereen eraan om zijn berichten
op te sturen?
- De Hoed gaat waarschijnlijk 22 november open en gaat heten
- Medisch.Charlois.
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