Verslag van de bestuursvergadering van 1 juni 2016.
Aanwezig: Jan, Martin, Marco, Annie en Marieke t.b.v. de Wijkkrant en Patrick en Maarten de eerste
45 minuten t.b.v. Reitdiep-Pop.
Met kennisgeving afwezig: Gertjan en Nel (andere bezigheden)
1. Opening.
Jan heet ons welkom.
Patrick en Maarten zijn uitgenodigd om te praten over Reitdiep-pop op 9-10-11 september.
Zij hebben de volgende2 punten ingebracht:
• Leges vergunning 2015. Er is een gezamenlijke vergunning aangevraagd voor de
Sport en Spelmiddag en Reitdiep-pop. De wijkvereniging betaalt per jaar 1x een
bedrag van ± € 255, = en deze is voor alle evenementen die namens hen worden
georganiseerd. Nu heeft Stichting Reitdiep-pop 2 nota’s ontvangen, eentje voor de
activiteit en eentje voor de alcoholontheffing. De laatste is betaald en over de eerste
is onduidelijkheid omdat die onder onze gezamenlijke vergunning zou vallen. Er is
overleg geweest met Kees van der Helm (ambtenaar evenementen gemeente
Groningen) en Tina die e.e.a. uitvoert.
Jan neemt contact op met Paul de Rook om te laten beoordelen of we van de eerste
nota af kunnen komen. Lukt dit niet dan gaat Jan eerst nog een keer mee naar Kees
van der Helm en anders wordt de nota voor 50% door de wijkvereniging betaald en
de andere 50% door de Stichting Reitdieppop. Voor 2016 kan het geen “klein”
evenement (minder dan 750 deelnemers) meer worden genoemd en dan krijgen ze
een nota van € 2.000, =. Dit zal worden besproken op 24 juni als er een groep
ambtenaren en beleidsmakers van de gemeente komt om te kijken hoe we het
nieuwe denken én burgerparticipatie omzetten in de praktijk, maar …. dat moet dan
niet leiden tot hogere legeskosten. Patrick zal dit ook ter sprake brengen. Laten we
vooral uitstralen dat we samen werken!
• Sport- en speldag: er hebben zich geen nieuwe vrijwilligers aangemeld na het
beëindigen van de vorige groep die het 7 jaar prima gedaan heeft. De Stichting
Reitdieppop wil een “kids”area bij het plein realiseren met o.a. basketbal, knutselen,
een hockey-clinic, etc. Er zijn momenteel genoeg vrijwilligers en op 8 juni komen de
groep “meedenkers” weer bij elkaar.
Jan adviseert de Stichting om de Hanzehogeschool hierbij te betrekken evenals de
Aclo sportverenigingen. Met beiden heeft de wijkvereniging goede contacten. De
Stichting zoekt de samenwerking op en dankt voor het mooie netwerk.
Nu de centen? Op de begroting is er € 1.500, = gereserveerd voor deze dag. Hiervoor
vragen wij een gespecificeerde nota van € 1000, = voor sport en spel (en dan niet
voor springkussens) en € 500, = voor bijdrage aan Reitdiep-pop. Hierbij willen we
wel beter en met name genoemd worden dan het vorige jaar.
Namens het bestuur is Martin contactpersoon.
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8. Stand van zaken Wijkkrant, Marieke.
De samenwerking tussen Karin en Marieke loopt goed en blijft. Het is een mooie krant
geworden, de foto’s moeten beter worden aangeleverd. De volgende uitgave is gepland
begin september met als thema Reitdiep-pop. De advertentie-opbrengsten komen overeen
met de gemaakte kosten. We hoeven niet aan de wijkkrant te verdienen. De kosten voor een
advertentie zijn: A7 € 30, =; A6 € 50, =; A5 € 83, = en A4 € 166, =. Marco verstuurt de nota
digitaal.
Nieuwe ondernemers krijgen een gratis interview met Marieke en daarna hopen we dat ze
gaan adverteren.
Marieke kan de redactie prima aan en zo nodig vraagt ze om hulp. Ze zal een algemeen stukje
schrijven voor de website en dit sturen naar Henk Jaspers, onze webmaster.
5. Stand van zaken Wijkwebsite
Deze is in de lucht en ziet er mooi en leesbaar uit. Enkele opmerkingen:
•
•
•
•
•

We gaan vooreerst nog geen advertenties opnemen op de website.
Op het formulier bij nieuwe leden graag ook een telefoonnummer vragen en komt
het mailadres van Annie te staan ter afhandeling. Marco mailt dit aan Henk.
Er komt een lijst van namen en mail van bestuur en commissies, Martin zal dit doen.
Onder algemeen bestuur komen voortaan de vastgestelde notulen, dit keer via
Martin naar Henk.
Jan heeft een tekst over het wijklokaal gemaakt, verzoek aan het bestuur om dit op
inhoud te controleren. Tekstueel wordt het nog aangepast alvorens het op de
website komt.

2. Vaststelling agenda, notulen en actielijst.
Notulen: Annie past een regel bij de ALV aan en vervolgens wordt het vastgesteld.
3. Mededelingen en ingekomen post/mail.
• Jan heeft het definitieve contract van O2G2 binnen en zal dit ondertekenen en naar
Annie brengen ter archivering en verzending naar O2G2. Annie zal een scan maken
voor Marco.
• Het contract met de firma Leyten is beëindigd. De speciaal hiervoor afgesloten
bestuursaansprakelijkheidsverzekering houden we aan.
• Er komt nog steeds post binnen op het oude adres van de wijkvereniging. Annie zal
verhuisberichten sturen.
4. Wijklokaal.
Marco en Jan hebben overleg gehad met Nel en Jan Hendrik over het beheer waarbij het
volgende is besproken:
• Het wijkgebouw komt bij ons op de begroting en de inventaris op die van C&S.
Wijken voor Jeugd heeft het restant gestort € 6.324,02. Marco heeft hier nog een
nota van betaald en de rest € 6.032,17 naar de rekening van C&S overgemaakt. C&S
lijkt hier geld aan over te houden. Jan Hendrik boekt de uitgaven inzichtelijk. Mocht
de subsidieverstrekker dan nog een verantwoording willen, is die zo uit te draaien.
• De verzekering voor inboedel (tot € 25.000, =) en opstal is € 354,73 per jaar; voor dit
jaar was er een nota van € 178,97.
• Externe partijen krijgen een factuur voor koffie, € 1, = p.p. Marco verzendt de nota
en de opbrengst is voor C&S die ook zorgt voor de inkoop hiervan.
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•
•

Wijk-gebonden gebruik heeft geen onkosten.
Martin heeft de bedenker (Elsbeth) van de naam “ Rietvogel” een VVV-bon van
€ 25, = gebracht. De afmetingen voor het bord moeten worden doorgegeven (Nel en
Jan).

6. Evenementen.
4-daagse: Jan heeft samen met Peter Pettinga en zijn dochtertje de laatste avond
meegelopen met het laatste rondje door de wijk.
Mirjam en Jacquelien sturen facturen naar Marco en hij krijgt, na controle, het restbedrag.
Koningsdag: er is veel moeite gedaan om de vrijmarkt “onder dak” te krijgen, wat helaas niet
is gelukt. Tot 11.00 uur was het goed te doen buiten.
Paaseieren zoeken: het is heel erg druk geweest maar gelukkig hebben we een vaste groep
vrijwilligers die helpen.
7. Bestuurszaken
Duurzaamheid: gelukkig is Gertjan bijna klaar met zijn studie en hopelijk heeft hij dan ook
weer wat tijd voor deze commissie.
Annie en Jan zullen een kennismakingsgesprek voeren met mevr. Thanh Punt-Mai in het
wijkgebouw. Komende week heeft mevrouw weinig tijd. Jan stelt voor om dit 15 juni te doen.
Annie zal haar bellen.
Op dit moment hebben we 324 leden. Het restant subsidiebedrag van OCSW € 1.069, = is ook
toegekend.
8. Stand van zaken commissies
Verkeer en vervoer: het alarmeringsbord is nu ook ingesteld op 30 km/uur op de Prof.
Uilkensweg. De gemeente heeft een avond in de Rietwierde gehouden op 30 mei over de
verkeerssituatie aan de Joeswerd.
Speelplekken: Mirjam heeft nu 5 vrijwilligers en binnenkort wil ze de groep, met Sikko
Postma en Peter Wijnsma bij elkaar roepen. Ze realiseren zich goed dat ze er voor de hele
wijk zijn. Als fase 3 en 4 zijn gerealiseerd krijgt de commissie carte blanche wat betreft het
inrichten van het gebied onder de elektriciteitsmasten. Hier wil de Aclo ook graag in
meedenken.
De directeur van de Aclo wil voorlopig eerst sportvoorzieningen maken op hun terrein voor
onze jeugd.
We participeren als wijk ook mee in de hockey-interland Nederland – Nieuw Zeeland. Diverse
kinderen uit de wijk helpen hier aan mee.
Jan stelt voor om alle coördinatoren van de commissies aan het begin van de vergadering uit
te nodigen, zo blijft er voeling bij zowel het bestuur als de commissies.
9. W.v.t.t.k. en Rondvraag.
10. Volgende vergadering: 22 september, Annie is dan afwezig en 17 november 2016.
Jan sluit het overleg keurig binnen de voorgestelde tijd en wenst ons wel thuis.
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Vergaderdatum
19-11-2014
1-6-2016
1-6-2016
1-6-2016
1-6-2016
1-6-2016
1-6-2016
1-6-2016
1-6-2016
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Aktiepunt
Herverdelen portefeuilles commissies, voorstel
bespreken
Paul de Rook bellen over nota leges Sport-/Speldag
Notulen doorsturen naar Henk Jaspers
Commissie- en bestuursemail-adressen op website
Website, nieuwe leden doorzenden naar mail Annie
en tel.nr toevoegen
Controle stuk Jan over wijkgebouw tbv website
Gesprek organiseren met mw. Thanh Punt-Mai
Coördinatoren uitnodigen voor 1e deel vergaderingen
Postadres wijzigen van Helwerd naar Arwerd
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Uitvoerder
Jan
Jan
Annie via Martin
Martin
Marco
Allen
Annie / Jan
Annie
Annie

