Verslag bestuursvergadering wijkvereniging Reitdiep
Woensdag 16 September 2020 20.00 uur wijklokaal Rietvogel

Aanwezig: Maaike, Riewinga, Thanh, Johan, Marc, Lanji
Afwezig: m.k.g. John

1.Opening, vaststellen agenda en inventariseren punten voor de rondvraag
Het verslag van 19 augustus wordt vastgesteld.
2. Mededelingen + ingekomen post/mail Het valt op dat een boer regelmatig gier
verspreidt over zijn land, dat geeft veel geuroverlast. Er wordt contact opgenomen met de
gemeente met de vraag of dit is toegestaan.
2b. Actielijst.
2c. Hiddo Zuiderweg kwam met het verzoek om schaaklessen te mogen geven in het
wijklokaal. Besloten om het als pilot voor ca 10x toe te staan als het tijdstip passend is. Hij
was zelf al langs het wijklokaal geweest om te bekijken.

3. Inhoudelijke discussie wijklokaal (nadere informatie volgt)
De vraag wordt gesteld of de burendag / de Nazomerkriebels met de schoonste straat niet
vanuit het wijklokaal kan plaats vinden. In ieder geval wordt het mogelijk dat het straatvuil
ook bij de school kan worden ingeleverd. Lanji gaf aan dat op 26 september een burendag
actie komt vanuit het ondernemersplein. Er zal een BBQ van Max. 250 EURO worden
toegekend aan de “schoonste straat”.

3a. Discussie wijklokaal O2G2
Er is contact geweest met O2G2 over het wijklokaal en het gebruik daarvan.
Er is een contract met O2G2 en voor ons is het contract met de Meander. De Meander
maakt praktisch geen gebruik meer van de ruimte, dat maakt dat er een mogelijkheid
bestaat voor O2G2 om het contract te wijzigen. Dat zou kunnen betekenen dat we voor gas,
licht en water zouden moeten betalen.
De Meander heeft wel belang bij de ruimte voor BuitenSchoolseOpvang (BSO). Iedere
schooldag van 13.30 uur – 18.30 uur. Consequentie zou zijn dat lokaal die middagen niet
voor ons beschikbaar is. Mogelijk kan wel geregeld worden dat we tijdens schoolvakanties
op weekmiddagen het lokaal kunnen gebruiken. De BSO zou dan een ander lokaal in het
gebouw moeten gebruiken.

Voorstel is kijken of we een jaar proef kunnen draaien. Rekening houdend met het
vrijhouden van de woensdag en vrijdag voor andere initiatieven zoals schaakclub.
4. Wijkkrant
Jorien en Arie worden welkom geheten en er volgt een voorstelrondje. Als bestuur hechten
veel waarde aan onze wijkkrant. Arie gaf aan dat content schrijven niet de bedoeling is van
de coördinator wijkkrant. Er wordt te weinig materiaal aangeleverd vanuit de commissies.
Tijd van drukken en verspreiden is 3 weken. De kosten van een wijkkrant zijn euroneutraal.
Er zijn genoeg inkomsten vanuit advertentieruimte.
Een redactie voor de wijkkrant zou een heel hoop schelen. Wellicht een oproep plaatsen op
FB voor een redactie of coördinatie.
1x per jaar glossy wijkkrant na de ALV. 1x per maand een nieuwsbrief. Advertentiekosten
mogen gevraagd worden.

5. Kidsclub
Abigail en Claudia worden welkome geheten en er volgt weer een voorstelrondje. De laatste
tijd is er niet zo veel gepland. Plannen om iedere maand iets leuks te organiseren is lastig.
Laatste project is van november en dat was de Halloweenfeest. Er zijn genoeg ideeën wat
leuk zou zijn voor de wijk. Weekend suggesties op FB zou een leuk idee zijn. De Coronatijd
belemmert ontwikkelingen.

6. Stand van zaken commissies:
Co-creatie Festival locatie. De krant die het comite wil uitbrengen moet een andere lay-out
hebben dan de wijkkrant. Zorg is wel dat het informatief zijn. Wijk breed zal leuk zijn omdat
menigeen geïnteresseerd zal zijn naar het resultaat van het proces.
Evenementen, burendag wordt ingevuld als “nazomerkriebels”. Verder g.b.
Visie, de visiewerkgroep ontwikkelt een visie voor de komende 5 tot 10 jaar. Hoe willen de
bewoners dat de wijk er over 5 tot 10 jaar uit gaat zien. Er zal een enquête komen voor onze
leden. Een post-it. link zal ook een leuk idee zijn.

7. Sluiting
Marc geeft aan dat de subsidie voor begroting van 2021 hetzelfde zal zijn als 2020. Risico zal
zijn dat we wegens gebrek aan activiteiten subsidie terug moeten betalen in 2021.
Automatische incasso’s voor de ledencontributie zal in November uitgaan.

