Notulen vergadering 11 juni 2007 stichting Kick
Aanwezig:
Herman, Jannie, Tini, Henk V, Wim B, Wim R, Tineke, Conny, Ivo, Peter V. Judith
Afwezig met en/of zonder bericht:
Anke, Peter H, Jolanda, Michiel, Arjan, Hilde, Henk, Dick, Irfan, Chris en Piet.
Aanwezig nieuw lid: Conny de Jonge.
Tini zit de vergadering voor.
1. verslag 8 mei 2007 wordt goedgekeurd.
2. met behulp van de hoeden methode worden alle 13 projecten besproken en
gewaardeerd. Alle opmerkingen worden per project op een flap gezet. Nadat dit is
gebeurd krijgen alle leden 3 stickertjes en mogen zij de 3 favoriete projecten van
hun keuze aanwijzen. Verassende winnaar blijkt dan te zijn Snelweg Charlois met
11 stickertjes. Daarop volgt project familiebanken met 8 stickertjes en Japans
Theehuis met 5 stickertjes. De flappen zijn beschikbaar bij Jannie, dus wie de
opmerkingen nog eens wil nalezen kan dat op de Kaatsbaan gaan doen.
Jannie zal wat betreft project Snelweg Charlois en Familiebanken de eerste
aanzetten geven, dwz een projectgroepje formeren en dit ondersteunen.
Verder is dit voorstel om te komen tot een algemeen projectgroepje dat
initiatieven uit de groep kan helpen ondersteunen.
3. de jaarrekening 2006 wordt goedgekeurd.
4. de tekst van het bondgenootschap wordt goedgekeurd. Er is nog geen datum voor
het ondertekenen, dat zal in juli plaatsvinden.
Rondvraag en mededelingen: Jannie brengt verslag uit van haar werk voor Kick de
afgelopen maanden: afronding en indiening eindverantwoording diverse projecten,
rondwandeling 50 Vestia - medewerkers, wandelroutes her en der bezorgd, bijeenkomst
dS+V en interview dS+V. Nog te verwachten de komende maand: programma OCW,
rondwandeling de Nieuwe Unie 4 x 15 mensen, reparatie en zoeken budget Verlichting
kerk, denktank ondernemingsplan fusie de NU / WBR, Eat en Meet bijeenkomsten.
Het werk aan de website krijgt nu voorrang.
Jannie meldt dat Elsbeth van de Ven niet meer voor de deelgemeente werkt.
De volgende vergadering wordt afgesproken op woensdag 12 september om
20:00uur waarschijnlijk bij Jannie.

