Notulen bestuursvergadering
Buurtvereniging Bergkwartier
dd. 13-02-2020.
Aanwezig : Roel , Martijn , Rik , Tjeerd en Ronald.

!. Opening.
De vergadering wordt door Roel geopend door alle aanwezigen welkom te heten op
onze eerste officiële bestuursvergadering van de Buurtvereniging Bergkwartier.

2. Vaststellen van de agenda.
Alle aanwezigen zijn het eens met de voorliggende agenda.
Er wordt nog even opgemerkt dat de aantekeningen cq opmerkingen omtrent de
statuten en de lijst met aanwezigen van de oprichtingsvergadering nog bij Sabine is.
Roel zal deze zaken bij haar opvragen.

3. Binnengekomen post.
Er is een uitnodiging van de Gemeente binnengekomen voor een
Benen op Tafel overleg Binnenstad op 20 februari om 20.00 uur.
Roel , Rik , Tjeerd en Ronald hebben interesse om hierbij aanwezig te zijn.
Martijn is deze datum verhinderd.

4. Hoe gaan we alles aanpakken?
4.1 Vergaderingen.
Vergaderingen duren maximaal 1,5 uur.
4.2 Werkverdeling.
Iedereen is tevreden met de voorgestelde indeling / taakverdeling van het bestuur.

4.3 Huishoudelijk regelement , Notaris en Statuten.
Naar aanleiding van de gemaakte op- en aanmerkingen tijdens de
oprichtingsvergadering zijn er door Marcel en Sabine aantekeningen gemaakt.
Deze aanpassingen moeten nog in de statuten verwerkt worden.
Na aanpassing zullen de statuten naar de toen aanwezigen bewoners gemaild
worden met een responstijd van een week waarna ze klaar zijn om ermee naar een
notaris te stappen voor de officiële vastlegging.
Hier moet dus nog even contact met Marcel en Sabine over komen.
Roel , Marcel en Tjeerd zullen dit op zich nemen.
Tijdens de vergadering werd al duidelijk dat we de officiële statuten dienen te hebben
alvorens ons in te kunnen schrijven bij de KvK en om een bankrekening aan te
mogen vragen.
Ronald en Rik zullen eens op de diverse sites van andere buurtverenigingen gaan
speuren naar hun huishoudelijke regelementen die wij dan misschien ook kunnen
gaan gebruiken voor onze vereniging.
4.4 en 4.5 .KvK en Bankrekening.
Gedeeltelijk al genoemd in tekst hierboven .
Wel nog even opgemerkt dat er een opmerking gemaakt is om een pinautomaat aan
te schaffen voor het innen van de contributie.
We hebben nog even de tijd maar gaan wel alvast informeren naar de kosten
hiervan.
4.6 Lidmaatschap en Contributie.
We zijn blij dat iedereen het eens is met de vastgestelde contributie.
Het is inderdaad handig en makkelijker om via een pinautomaat de contributie te
gaan innen.
Dit scheelt een hoop tijd en bijbehorende administratie.
4.7 Overbrugging van de financiën totdat er cashflow is.
Roel stelt voor om , zolang het niet uit de hand loopt , even de te maken kosten voor
te schieten.
Wel is van belang dat we uiteraard de bonnetjes bewaren met het oog op de
toekomstige kascontrole.

4.8 Commissies.
4.8.1 Bewonerszaken. Punten op basis van de enquete
4.8.2 Bewonersvermaak. Feesten, borrels en toerist in eigen buurt.
4.8.3. Bergschild ( Vlinder ) tuin.
We hoeven dit nog niet gelijk in te vullen maar het is wel een idee dat een ieder van
ons , misschien in overleg met buurtbewoner(s) , zich met een van deze commissies
gaat bezighouden
Op deze manier geven we aan dat we op allerlei gebied actief zijn in – en namens de
buurt.
Er wordt gedacht aan een BBQ, buurtborrel in de tuin of in een kroeg, rondleiding
met een gids of iets zoals Gluren bij de buren.
4.9 Communicatie.
Om een goede , leuke en moderne communicatie te krijgen richting de buurt willen
we een domeinnaam gaan claimen ( kost bijna niets ) en daarna een website gaan
maken.
Hier hangt dan ook een mailadres aan vast waarmee de mensen naar het bestuur
kunnen communiceren. Ook kunnen we ze hiermee op de hoogte houden van
lopende en aankomende activiteiten.
Roel zal hier een voorzet voor geven.
4.10 Korte termijn acties naar de bewoners.
In eerste instantie even de statuten en regelementen afhandelen zodat we naar de
notaris , KvK en bank kunnen.
Dan kunnen we aangeven dat dit officieel allemaal in kannen en kruiken is zodat we
met de contributie aan de slag kunnen.

5. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag.
Er komen geen extra punten ter tafel naast de reeds vastgestelde agenda.
We gaan uiteen nadat we de volgende vergadering hebben vastgesteld op
donderdag 27 februari om 19.30 uur thuis bij Rik aan het Bergschild

Actiepuntenlijst
Donderdag 20 februari is het Benen op Tafeloverleg met de gemeente.

Roel, Rik , Tjeerd en Ronald gaan hiernaartoe.
Roel geeft ons hiervoor op.
Roel heeft contact met Marcel en Sabine over de gemaakte aantekeningen naar
aanleiding van de statuten.
Ook haalt hij gelijk de lijst met aanwezigen van de oprichtingsvergadering naar ons
toe zodat we in het bezit komen van de namen en adressen.
Roel en Tjeerd gaan om tafel met Marcel en misschien Sabine over het verwerken
van de aanpassingen in de statuten.
Rik en Ronald duiken in de Huishoudelijke regelementen van andere
buurtverenigingen om te kijken of wij daar voor onze buurtvereniging ook iets mee
kunnen.
Martijn gaat kijken of hij iets kan betekenen aangaande een pinautomaat.
We gaan met ons allen eens nadenken wie wat voor een commissie gaat begeleiden
mbt bewonerszaken, vermaak en tuin.

Voor akkoord
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Voorzitter
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