Verslag Regiegroepoverleg Bellamy/Borger/DaCostabuurt
Maandag 24 april 2017, ingelast overleg.
Bewoners Da Costabuurt: Joke Bakker, Jan Disseldorp,
Bewoners Bellamybuurt: Sanja Korolija; Zoran Stoizic;
Bewoners Borgerbuurt: Martin van den Braak (voorzitter), Marion van Wier
Wijken en ABC: Jessica ter Maat (gebiedsmakelaar), enJorien Roling (gebiedsmakelaar)
Pitch: Nies Medema
Notulen: Jorien Röling
Op de vergadering van 27 maart is besloten een vergadering in te lassen voor extra
agendapunten als verbreding regiegroep.
1. De website/wordpress
Er wordt besloten dat we toch doorgaan met het bouwen van een website omdat de
gemeente niet duidelijk aangeeft wat haar plannen op korte termijn zijn mbt de werkwijze
voor regiegroepen. Wie bouwt de website?
Maria heeft al de website voor het Gewilde Westen gebouwd (naar grote tevredenheid) en
kan dat voor een bescheiden bedrag doen. Martin mag beslissen met haar in zee te gaan als
het een goed voorstel is onder de €1000,-.
Er ligt een offerte om een website te bouwen via Maghaly: 960 Euro die afgezegd moet
worden als bovenstaande door blijkt te gaan.
Besloten wordt dat Nies Medema de website laadt en bheert met alle toegekende projecten
(minimaal met een paar regels) zodat er een goed overzicht is van het jaarverslag en de
bestedingen in 2016 en 2017. 25 van deze projecten worden uitgelicht met een interview
door buurtreporters en foto’s. De foto’s worden aangeleverd door het regiegroep lid dat
aangegeven heeft naar het evenement te gaan en/of de organisatoren die een verslagje
moeten aanleveren. Nies krijgt hier €4000,- voor toegekend all-in.
2. Factuur notuleren
Nies Medema krijgt €1400,- toegekend voor 7x notuleren en communicatie. Vraag is om
overal ook het jaartal bij te zetten.
3. Diversen
ABC sluit binnenkort weer aan bij de regiegroepen.
In een aparte bijlage wordt de werkwijze en de hier gemaakte afspraken van de regiegroep
uiteengezet door Jorien. Die is bijgevoegd.
Het stadsdeel heeft besloten dat gebiedsmakelaars max 15% van het buurtbudget naar
eigen inzicht mogen besteden. Dat blijkt (in het belang van de buurt) soms noodzakelijk.

Bedragen onder de €750 euro worden met de voorzitter besproken, er wordt een melding
van gemaakt in de regiegroep (en aan Nies zodat het meekan in het jaarverslag)
14 dagen na het evenement dient een aanvrager een verslagje in te dienen anders komen ze
niet in aanmerking voor een volgende subsidie.
Een regiegroeplid zegt toe een evenement te bezoeken en te “adopteren” bij toekenning
van een subsidie. Zo is er enige toezicht op het naleven van de afspraken.
Joke meldt vertelt over een project van de HvA over gedragsverandering en over een mooie
tentoonstelling van Jan Okx bij Phildelphia in de Kinkerstraat

