Verslag ledenvergadering Stichting KICK 19 maart 2008
Aanwezig: Chris, Tineke, Jolanda, Connie, Piet, Jannie
Afgemeld: Wim de Boer en de ROnde, Herman, Hilde, Ivo, Henk, Peter Vliegenthart,
Joris, Judith, Arjan Geen bericht van: Anke, Dick, Peter, Irvan, Michiel, Henk
We beginnen met een open gesprek over hoe iedereen het lidmaatschap van KICK
ervaart, de inzet en het committment. Uit dit gesprek komt het volgende naar voren:
Stichting KICK is een begrip, een communicatiecentrum. Velen hebben hun weg naar
Stichting KICK gevonden. Nieuwe ideeën worden daar besproken en soms van KICK uit
gerealiseerd. Stichting KICK pakt open eindjes op.
Het lidmaatschap geeft een gevoel van trots dat we met elkaar kunst en cultuur in OudCharlois promoten. Je voelt je een ambassadeur op een vooruitgeschoven post. Het geeft
een gevoel van verbondenheid. Daarom wil je ook lid zijn. Ook is het leuk om uit de
eerste hand de berichten te lezen. Je bent dan trots dat je bij de beweging hoort. Wel
geeft het soms een schuldgevoel omdat je te weinig kan inzetten voor de projecten.
Eigenlijk blijkt dat dit voor bijna alle leden geldt, ze zijn zo druk met hun eigen werk en
projecten dat ze geen tijd hebben om daarnaast voor Stichting KICK veel te doen. Op
zich is dat niet erg, Jannie kan veel dingen doen, sommige als vrijwilliger / lid, andere
tegen vergoeding, en ook mixed het soms met haar andere activiteiten. Het is wel
belangrijk om te weten dat er committment en draagvlak is. Dat is dus het geval.
Piet vertelt over het vele werk om de kerk te kunnen beheren, Chris vertelt over het vele
werk als voorzitter van de bewonersorganisatie en van de Vereniging van Eigenaren. Ook
Jolanda heeft het druk met twee banen en vele nevenactiviteiten en voor Connie en
Tineke geldt hetzelfde. Respect voor ieders werk! Kortom, het feit dat leden weinig in
projecten werken, en ook niet altijd op vergaderingen zijn, betekent niet dat er geen
committment is.
We besluiten dat er dit jaar nog èèn vergadering voor de zomer komt en twee
ledenvergaderingen na de zomer. Uiteraard tevens als het nodig is.
Jaarrekening: helaas heeft de boekhouder het nog niet af. Dat is altijd voor 1 april heel
lastig. Beloofd heeft hij dat het wel af zal komen. Zodra Jannie de cijfers heeft stuurt zij
ze rond aan de leden. Deze kunnen dan schriftelijk reageren. Een termijn zal worden
gegeven. Na afloop van die termijn kunnen de cijfers dan worden vastgesteld. Jannie
heeft de cijfers namelijk nodig om de allerlaatste Groeibriljant-projecten met dS+V af te
ronden. Dat zijn project renovatie Wolphaertstraat, project boekhouding en accountant,
project communicatie en PR. Jannie zal dit alles in april en mei regelen waarna de
Groeibriljant-fase echt definitief helemaal is afgerond.
De nieuwe projecten worden doorgenomen.
Snelweg Charlois: fase 1 is het bouwbord, dat wordt ongeveer in juni geplaatst. Met veel
publiciteit. Er moet nog wel een bouwvergunning worden aangevraagd. Een tip is om op
het bord ook èèn zin te vermelden die de bedoeling weergeeft. Een pakkende term.
Jannie zal dit meenemen naar het projectgroepje.
Living Light: de financiering begint aardig rond te komen. Er is €20.000 van het OZB is,
er is €3000 toegezegd door de Nieuwe Unie en €5000 door het CBK. Aan Vestia wordt
nog €3000 gevraagd en aan het OBR €6000. Ivo is er druk mee bezig samen met Cees
Flameling van de deelgemeente. dS+V is in elk geval enthousiast over deze tijdelijke
invulling. Ivo hoopt binnenkort aan de feitelijke voorbereidingen te kunnen beginnen. Een
vraag van de leden is: wordt de grond ook aangepakt?
Ontmoetingsbanken: dit project is nog niet veel concreter geworden. Tineke overweegt
nu hoe ze verder moet. Waarschijnlijk eerst overleg met de deelgemeente over een
locatie waar een mooie bank geplaatst zou kunnen worden. Daarna kan een kunstenaar
of ontwerper gevraagd worden om een ontwerp te maken. Vervolgens kan dit dan aan
bewoners worden voorgelegd. Het houdt de aandacht van Tineke.

Kunst op kopgevel Wolphaertstraat: het plan Tetris Wall van Giuseppe Licari is door de
bewoners uitgekozen. Dit plan is vervolgens verder ontwikkeld. De kosten blijken nu
echter veel hoger te zijn omdat het bakken van de keramische tegels duur is. Jannie zal
extra geld moeten zoeken. We streven nog steeds naar realisatie in de zomer.
Reparatie verlichting Oude Kerk: er is overleg geweest met Vleij, hij is gesommeerd om
het te repareren en heeft een advocaat ingeschakeld. Daarna kwam er een offerte van
een grondaannemer, die schreef dat het niet goed zat met de riolering. Het zou €8000
kosten om dit probleem te verhelpen. Vervolgens hebben Tineke en Herman met twee
vertegenwoordigers van de kerk gesproken en het bleek dat de riolering vorig jaar
volledig is vernieuwd! Behalve rond de toren.
We hebben er nu geen vertrouwen meer in dat de heer Vleij nog deze verlichting kan
repareren. Hij heeft wanprestaties geleverd. De leden gaan ermee akkoord dat een
advocaat wordt ingeschakeld om van Vleij schadevergoeding te eisen. Met de advocaat
zal een vast tarief worden afgesproken.
Wat verder ter tafel komt: Chris Oskam heeft tijdens een schouw aan de deelgemeente
gevraagd om een bestrating rondom de Panoramatafel aan te leggen.
Chris Oskam vertelt dat hij heeft moeten besluiten om zijn lidmaatschap van KICK op te
zeggen. Allereerst is het eigenlijk niet nodig dat de bewonersorganisatie volledig
vertegenwoordigd is in KICK. Beide organisaties hebben hun eigen werkterrein en we
kunnen heel goed samenwerken op basis van de actualiteit. Verder heeft Chris het zelf
gewoon heel druk. We hebben alle respect voor dit besluit en we danken Chris van harte
voor zijn positieve bijdrage aan de vergaderingen.
Einde vergadering 22:00 uur.

