TvN overleg 19-03-2014
Aanwezig: 18 personen
1. Mededelingen:
- Iedereen die aanwezig is heeft gestemd!
- De Vierkante Regenboog is geopend.
- Parkeerpaal komt terug bij de kerk
- Lidl is geopend, wel veel fietsen en zwerfvuil.
- Vergunning voor de 4 souterrains in de Kabeljauwsestraat is afgewezen. Blom gaat in beroep.
Op 23 maart moesten de souterrains leeg zijn en mogen er nog maar 3 personen per
appartement wonen.
2. Financiën:
In de kas hebben we € 60,-, op de rekening staat € 4.000,- en er is een bedrag van € 5.846,- dat voor de
klusruimte is bedoeld. De heer Blom maakt per 2 maanden een bedrag van € 833,- over voor de
veegploeg van van Speyk.
Het lijkt veel, maar het bedrag slinkt wel door maandelijkse of jaarlijkse kosten. Het geld bestaat uit
Opzoomersubsidies en Burendagsubsidie. We krijgen geen structurele subsidie, omdat we geen
officiële vereniging zijn.
3. Groenactie:
De planten worden op vrijdag 28 maart gekocht door Anne, Frederik en Ingrid.
Erwin zoekt koffie bij Nika uit.
Ingrid heeft bij Woonstad een subsidie van € 600,- geregeld voor de planten.
Opzoomerbonnen worden aangevraagd door: Dianne, Saskia, Natascha en Erwin.
Dit jaar doen we maar een aantal verschillende plantjes, voor meer eenheid in de straten.
Door een te kleine opkomst van de groenacties is er besloten om het de volgende keer in de middag te
doen. In het voorjaar is het tussen 10.00 en 12.00 en in het najaar tussen 15.00 en 17.00.
Actie lijstje:
Natascha > flyer
Ingrid > uitnodigen Groene Loper, HvN en Milieucentrum
Anne > keetje (is niet beschikbaar)
Petja > coördineren flyeren (flyeraars: Laura, Erika, Lenie, Bas en Ed)
4.Buurt BBQ
Het eerste idee was om een buurtbbq te houden in combinatie met het afscheid van van Speyk, en
daarbij onze Poolse buren uit te nodigen. Idee is afgekeurd.
We organiseren nu alleen een buurtbbq. Dianne en Elisabeth willen dat op zich nemen.
5. Rondvraag:
- De bon van vergadering in Schoonewil is nog niet gedeclareerd.
- Anne wil stoppen als penningmeester L Inmiddels heeft Saskia gezegd haar op te willen
volgen!
- Buurtklusruimte, Erwin Dianne en Daniel willen zich daar mee bezig houden.
- Van Speyk gaat op 1 oktober weg uit het gebouw.
- Er is een werkgroepje onstaan voor het gebouw van van Speyk. Idee is om er units voor
zzp’ers en kleine bedrijfjes op te zetten. SO is bezig met een mogelijke huurder, mocht die
afhaken dan willen ze met on s in gesprek. Ook is er een overleg geweest met Nils Berndsen.
Volgend overleg donderdag 15 mei 2014 20:00 uur bij Martin van Wijngaarden (Kerk) Hr.
Vrankestraat 51.

