Verslag ledenvergadering Stichting Kick / Groeibriljant d.d. 5 maart 2007
Aanwezig : Hilde, Joris, Michiel, Henk, Tineke, Herman F., Piet, Jannie en Arjan.
Afgemeld : Irfan, Anke, Peter H. en Tini.
1. Verslag goedgekeurd.
2. De route met de fanfare begint op het Charloisse Hoofd. Panoramatafel wordt
waarschijnlijk een half uur tevoren onthuld. Henk van Eik vraagt of de route langs het
mozaïek van Historisch Charlois kan gaan. Jannie en Tineke zullen een route maken en
ook een draaiboek met rollen en taken van alle leden. Iedereen zal in de kerk gastheer of
vrouw zijn. Ivo en René van Wanschappen komen bij alle projecten langs. Je kunt aan en
materiaal meegeven. Henk van Eik biedt aan dat Joop Speulman van Historisch Charlois
foto’s neemt.
3. Iedereen is druk bezig met de eindafrekeningen. Dat wil zeggen Grafisch Atelier,
Mozaïeken, Wolphaertstraat, Oude Kerk. Waarschijnlijk moet voor Wolphaertstraat toch
nog wat uitstel worden gevraagd omdat niet al het geld is uitgegeven, zo ook voor de
algemene afrekeningen Communicatie en PR en Boekhouding, die kunnen immers pas op
het allerlaatst worden opgesteld, als alles klaar.
4. Stand van zaken subsidie ondersteuning Stichting Kick. De Nieuwe Unie heeft
toegezegd maar er is nog geen definitief besluit in het directieteam. Ook het bedrag is
onduidelijk. De Deelgemeente heeft moeite met het subsidiëren van personele kosten.
We willen misschien wel € 5000,- voor de vraagbaakfunctie van het secretariaat betalen.
Het is onduidelijk of dit dan voor één of voor twee jaar is. Verder heeft de Deelgemeente
ons getipt op het OZB-fonds waar geld voor projecten kan worden aangevraagd. Zie de
e-mail van Tineke. De conclusie is dat het nog onduidelijk is of er vanaf 1 april
secretariële en inhoudelijke ondersteuning is voor de leden van Stichting Kick. Dit
betekent dat het ook onzeker is of we zelf projecten kunnen gaan trekken. Er wordt een
inventarisatie gemaakt van eventuele projecten. Dat zijn :
1. Living Lights van Wanschappen;
2. Familiebanken van Tineke;
3. Theehuis van Shofucan;
4. Afvalbak “Papier Hier” van Tineke;
5. Restauratie Peperbus van ?;
6. Beschilderen vuilcontainers van Michiel;
7. Mozaïek Ronde 2 van Michiel;
8. Restauratie grafzerken door Oude Kerk.
Deze voorstellen moeten op papier worden gezet en kunnen tot en met zondag
11 maart bij Jannie worden ingeleverd. Op maandagochtend 12 maart zal zij ze
versturen naar de Deelgemeente. In het voorstel moet staan een korte uiteenzetting
van het plan, een aanduiding van de kosten, een termijn waarbinnen het gerealiseerd
kan gaan worden, in hoeverre er ondernemers uit Oud Charlois bij betrokken zijn en
wie het project gaat trekken. Tineke maakt de begeleidende brief en stuurt de tekst
naar Jannie. Jannie zorgt voor bundeling en verzending. In het project kun je ook
organisatiekosten opnemen.
5. Hoe verder na 1 april :
Jannie is per 1 april geen voorzitter meer. Per die datum eindigt ook de secretariële
ondersteuning van haar kantoor. Uiteraard zal Jannie wel het werk wat betreft
de afrekeningen afronden. Het is echter nog de vraag hoe het dan moet gaan met de
NEWSflash en allerlei andere klussen. Besloten wordt om een e-mail te zenden naar alle
instellingen waar we een aanvraag hebben ingediend met de stand van zaken en de
conclusie dat het teleurstellend is dat er andere prioriteit worden gelegd. Joris zal verder
nog eens op het stadhuis informeren.

6. Rondvraag.
Michiel geeft aan dat hij iets minder tijd aan het Hogedrukgebied moet gaan
besteden, hij moet twee dagen gaan werken om geld te verdienen.
Voor het bestuur wordt gedacht aan Erdo ? en/of Judith Makenzen.
Jannie is uitgenodigd om deel te nemen aan het forum ter gelegenheid van het feest
van de Groeibriljant Binnenweg. Dat is op 20 april. Alle leden worden uitgenodigd om
naar de festiviteiten te komen. Als er een uitnodiging komt zal Jannie deze doorzenden
naar alle leden.
De Groeibriljant is lid van het Kernteam Wijkeconomie Oud Charlois dat is opgezet
door de Deelgemeente naar aanleiding van het Kiprapport. Wie van de leden zou
daarin willen plaatsnemen? In het Kernteam wordt besproken hoe met de leegstand
van bedrijfspanden in Oud Charlois wordt omgegaan.
Volgende vergadering dinsdag 17 april om 20.00 uur bij Historisch Charlois.

