Notulen regiegroep vergadering 1 juni 2015
 Bellamybuurt: Carla Bohncke
 Borgerbuurt: Martin van der Braak ( voorzitter)
 Da Cosatabuurt: Joke Bakker, Jan Disseldorp, Emmy Bruin
 Van Lennepkade buurt: Jaap van der Steen
 Wijken en ABC: Thea Kroes ( buurt coördinator Bellamy –Borgerbuurt) Jose
Conceicaoestevao en Henny de Kok(buurt coördinator van de Helmer-Vondelpark-en Cremer
buurt) ondersteunt Thea




Afwezig: Maghaly Herbonnet Jessica Termaat
Gasten: Dusica Vukolic, de dames van Kees & CO

Mededelingen:
Jaap geeft aan dat hij op de notulen van de vorige vergadering als niet aanwezig staat genoteerd,
Dit is niet correct hij was wel aanwezig.
Emmy geeft aan dat ze het geld van de visitekaartjes nog steeds niet heeft ontvangen, heeft bij
Jessica alle bescheiden ingeleverd.
In verband met tijdgebrek wordt besloten om vandaag alle aanvragen af te handelen en de volgende
vergadering te gebruiken om de stand van zaken en de werkwijze van de regie groep te evalueren.
Aanvragen
1 Initiatief geef straten een gezicht
Jan licht toe dat de aanvraag niet van hem komt maar van P.A.M. Fennis.
Ondanks ons verzoek heeft er nog geen terugkoppeling plaatsgevonden van de vorige aanvraag.
Een aantal posten zoals de ontwerp kosten en het bewerken van de foto’s worden wederom in zijn
geheel opgevoerd.
Tevens vraagt Jan zich af of het niet goedkoper kan en wordt bij de productie van meerdere panelen
De huidige panelen zijn slecht leesbaar verzoek aan Paul om het lettertype aan te passen. In de
Cremer buurt is nog nooit een aanvraag gedaan. Henny geeft aan dat het budget voor dit jaar bij hun
al is uitgegeven.
Actie: terugkoppeling aan P.A.M. Fennis door Thea met het verzoek een verantwoording van de
onkosten van het laatste project en de kosten posten in de huidige aanvraag aanpassen. In de
Cremer buurt is nog nooit een aanvraag gedaan.
2 Initiatief Schatkist Hugo de Groot
Dusica Vukolic geeft een toelichting op dit community Art project zij komt uit de Frederik
Hendrikbuurt.
De bedoeling is dat de schatkist gaat rouleren en mede daarom komt ze ook bij ons dit project
toelichten.
De schatkist wordt gevuld met mooie spullen die mensen over hebben en andere mensen kunnen
deze weer uit de kist halen.
De schatkist gaat open wanneer je € 2, - in werpt. Dit geld komt ten goede aan de programmering
van Nieuwe Anita. Mensen kunnen mooie spullen in de kist doneren en andere kunnen deze spullen
er weer uit halen. (Niet gratis want openen kost € 2, -)
Ondanks dat de kist voorlopig wordt geplaatst op Het Hugo de Grootplein is de kist voor de hele stad.
De winkel waarvoor de kist geplaats wordt heeft wel bewaren tegen de plaatsing van de kist.
De kosten op de begroting zijn exclusief BTW.
Reacties: In de begroting zijn de kosten voor elektra en de vergunningen niet meegenomen.
Conclusie: De leden geven het advies om klein te beginnen en wanneer ze in Oud West willen komen,
opnieuw een aanvraag in te dienen. Alle leden zijn het hier over eens.

Actie: terugkoppeling via Thea die ook aangeeft dat er met de winkelstraat manager kan worden
samen gewerkt om de winkelier te benaderen om zo de samenwerking te verbeteren.
3. Kees, Koos & Kornuiten komen kamperen 2015
5 dagen theater activiteiten voor Jong en oud op het landje van ome Kick van 4 t/m 8 augustus 2015
Kees en Koos komen het plan toelichten; zij hebben 2 jaar geleden rondom Kerst een zelfde soort
initiatief uitgevoerd en dit was een groot succes. In meerdere stadsdelen is een aanvraag ingediend
en wordt veelal gesteund, ook vanuit het stadsdeel.
De kosten zijn inclusief BTW.
De dames zijn enthousiast.
Stemrondje: initiatief wordt aangenomen en de dames worden met €5000, - uit de regiegroep
ondersteund.
Aktie: Terugkoppeling aan de dames door Thea
4. Aanvraag Nies Medema, ondersteuning regiegroep en externe communicatie
Ten eerste: gesprek tussen Jessica en Emmy over notuleren was/is niet bekend bij Thea. Thea zal dit
met Jessica kortsluiten en vragen dit met Emmy op te pakken.
Aanvraag Nies: vraag is of deel van de aanvraag; de artikelen en begeleiding van 3 of meer
buurtreporters niet via het buurtmediafonds aangevraagd kan worden. Thea gaat het nog navragen
maar er wordt al aangegeven dat hieruit niets/of momenteel niet wat te verwachten valt.
De aanvraag wordt daarom in zijn geheel nu goedgekeurd zodat we aan de slag kunnen.
Actie; Thea geeft een terugkoppeling.
5. Voorzitterschap
Henny geeft aan dat dit in zijn buurt per toerbuurt gaat zodat iedereen mee maakt hoe het is om een
vergadering te moeten leiden. Hij geeft ook aan dat hij in zijn buurt de notulen maakt en het budget
bewaakt.
We nemen dit voorstel mee naar de volgende vergadering over de voorgang van de regiegroep.
6. Rondje buurten:
Jan geeft aan dat de bloembakken op de bruggen niet meer worden vergoed door de Gemeente en
vraagt zich af of dit komend jaar met geld uit de regiegroep kan, hij gaat dan via de vraagsteller
zorgen voor een aanvraag.
8. Afsluiting

