Regiegroep BBC 19 januari 2015






Bellamybuurt: Carla Böhncke
Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Maghaly Herbonnet
Da Costabuurt: Emmy Bruin, Joke Bakker, Jan Disseldorp,
Wijken en ABC: Ciska Rensen (buurtcoördinator Da Costabuurt)
Afwezig: Jaap van der Steen, Thea Kroes, Jessica ter maat (Buurtcoördinator BellamyBorgerbuurt)

Buurtcoördinator Ciska, is later aangehaakt tijdens overleg.
Deze notulen bestaan uit de aantekeningen die zij gemaakt heeft tijdens het overleg.
Visitekaartjes Factuur
Emmy vraagt of de factuur van de visitekaartjes al betaald is? Tot nu toe heeft zij nog geen geld
ontvangen en kan dit wel goed gebruiken. Buurtcoördinator Ciska weet niks over deze factuur, maar zal
een en ander nagaan bij Jessica en Jacintha. Daarnaast heeft Emmy de visitekaartjes nooit meer gezien,
zijn deze wel meegenomen tijdens de bewonersavonden? Ciska geeft aan te gaan kijken of ze de kaartjes
kan vinden. Deze blijken op de TKP te liggen.
Onduidelijkheid voortbestaan buurtbudgetten
Belangrijk onderwerp van het overleg is de onduidelijkheid over voortbestaan van het buurtbudget. Los
van dat de budgetten nog niet zijn vastgesteld, is het ook niet zeker of het buurtbudget even hoog zal
zijn en op dezelfde manier uitgegeven gaat worden.
Joke oppert idee om een brief op te stellen voor het bestuur, waarin staat dat de regiegroep zonder nader
bericht gewoon doorgaat op de oude voet en ervan uit gaat dat dit akkoord is. Dit komt mede omdat de
aanvragen die binnenkomen binnen 6 weken behandeld moeten worden. Ciska geeft aan een opzetje te
kunnen maken en deze rond te mailen naar de regiegroep zodat het aangevuld kan worden en verstuurd
kan worden.
Formaliseren werkwijze regiegroep
Vervolgens komt het punt naar voren dat de werkwijze van de regiegroep nu helder is (na bijeenkomsten
met Ruben van der Laan) maar dat dit nog niet geformaliseerd is. Is het een idee om dit alsnog te doen
via het bestuur?
Kraam tijdens opening Hallen
Er wordt op 7 februari een algemene opening van de Hallen georganiseerd. De bedoeling is dat dit een
soort buurtkamer bijeenkomst wordt, waar alle actieve verenigingen/ clubs etc zich kunnen presenteren
aan de buurtbewoners. De regiegroep heeft ook een kraam. Martin heeft hierin de leiding en geeft aan
dat hij graag de projecten die een bijdrage hebben gekregen vanuit het buurtbudget 2013/2014 wil
presenteren. Daarnaast wordt er gezegd dat het fijn zou zijn al bepaalde kramen dicht bij elkaar zouden
staan zodat bijvoorbeeld Joke zowel over HGW kan vertellen als over de regiegroep. Ook zou de
combinatie inspiratiegroep/ regiegroep handig zijn. Ciska geeft aan wie de contactpersoon is voor de
kraampjes en dat ze contact met haar op zal nemen.
Maghaly geeft aan dat zij zich graag bezig wil houden met het ontwerpen van een flyer en een spandoek.
Ciska en Maghaly spreken af hier nog even contact over te hebben.

Uitreiking wensen van wensactie
Er gaat een totaal van 1500 euro naar de wensactie van Sterk DeClercq. Op 31 januari is de uitreiking van
de wensen bij Bagels en Beans. Jan zou graag nog 500 euro hebben voor de uitreiking.
Aanvraag Amsterdam West League
Er worden wat vragen gesteld over waarom het alleen voor de oudere “kinderen” betaald is, kan niet
gewoon iedereen om een kleine bijdrage gevraagd worden? Uiteindelijk wordt het voorstel aangenomen
voor 3020 euro. Martin en Emmy geven aan langs te willen gaan bij het evenement, zij kunnen dan
meteen mededelen wat de toekenning vanuit het buurtbudget is.
Aanvraag Het Gewilde Westen
Er wordt besproken dat er eerst bekeken moet worden of er ook andere financiering gevonden kan
worden, zodat dus niet het volle bedrag uit het buurtbudget gehaald hoeft te worden. En kunnen er geen
afspraken gemaakt worden met de Filmhallen of andere organisaties die dingen doen op het gebied van
film? Het plaatje is voor de regiegroep nog niet helemaal duidelijk er moet eerst nog een en ander
worden nagegaan/ uitgezocht. Joke geeft aan dit nog wel verder te willen uitzoeken. Volgende keer
wordt het voorstel van HGW nogmaals besproken. (De aanvraag van 1500 euro voor de camera, wordt
toegekend).

