Jaarverslag Bewonersvereniging Kasbah april 2019-augustus 2020
Samenstelling bestuur: René Beckmann (voorzitter), Metin Yirtici (penningmeester),
Ellie Bloemendaal, Yvonne Eikenaar, Paul Hoebee.
Koen ter Avest had zich ook aangemeld voor het bestuur, door tijdgebrek heeft hij zich weer afgemeld.
Er is in deze periode 11 x vergaderd: Op 16 mei, 20 juni., 19 sept., 24 okt., 23 ja., 20 febr., 11 mei., 1 jul.,
9 jul., 20 aug., en 27 aug.
Er verscheen in afgelopen periode vier keer een nieuwsbrief, in april (tegelijk met uitnodiging voor de
ALV), juli, december en augustus.
Bewonersavond:
De wekelijkse inloopavond voor Kasbahbewoners is op donderdagavond van 21.00 tot 24.00 uur in de
barruimte van de Tempel. Er zijn 6 barkeepers, die volgens rooster rouleren: Pieter, Wouter, Olaf,
Michiel, Jessica en Ineke. Er is een WhatsApp groep voor de onderlinge communicatie en om een
bardienst te ruilen, als dat nodig is. Er is een budget van € 100,00 per jaar van de bewonersvereniging,
om chips en nootjes te kopen en waxinelichtjes voor op de bar.
Het bezoekersaantal is wisselend. Soms is het gezellig druk en zit de hele bar vol, soms zijn er ook maar
een paar bezoekers. Sinds de coranacrisis is de Tempel gesloten, en is er dus geen bewonersavond
meer geweest. Omdat de Tempel, weliswaar met een streng coronaprotocol, weer open is gaat in september mogelijk de bewonersavond weer van start.
Voedselfiets
Paul heeft contact gezocht met de gemeente over de mogelijkheid tot het scheiden van groenafval. Er is
een toezegging van de gemeente dat de voedselfiets maandelijks naar de Kasbah komt. Dit zou in
november/december mogelijk starten, maar dat is tot nu toe niet gelukt.
Contacten met Welbions:
9 mei ‘19 Oriënterend gesprek met Welbions (Paul en Metin)
28 nov. ‘19 Periodiek Overleg met Welbions (hele bestuur)
7 juli ‘20 plannen voor de onderbouw aan de Bazaar (hele bestuur)
27 augustus ’20 presentatie over de wijkvisie Groot Driene (Ellie en Metin)
Verder zijn er regelmatig uitwisselingen per e-mail geweest o.a. met vragen van de Bewonersvereniging
over niet afgehandelde zaken die in het Periodiek Overleg waren aangekaart.
Na de presentatie van 7 juli zijn er 2 x e-mails met vragen naar Welbions gestuurd. Nog niet alle vragen
zijn beantwoord.
Aanvraag geef je buurt een boost:
Welbions heeft een budget beschikbaar gesteld van € 10.000 i.v.m. 100-jarig bestaan Welbions. Paul en
Yvonne hebben een aanvraag ingediend voor een foto-expositie voor kunst in de buitenruimte. Helaas is
aanvraag niet gehonoreerd.
We overwegen om een aanvraag in te dienen via de kunstcommissie.
Groen onderhoud:
Er zijn twee jaar geleden al afspraken gemaakt met Welbions over het zo weinig mogelijk gebruik maken
van geluidsoverlast gevende gereedschappen (o.a. de bladblazers) en over het laten liggen van bladafval tussen de struiken in de borders. Het bladafval laat de SWB nu liggen in de borders.
Er wordt soms nog gewerkt met mechanisch gereedschap, maar dat is nieuw elektrisch gereedschap dat
minder geluid produceert en is speciaal voor de Kasbah is aangeschaft, volgens de SWB-ers.
Running Dinner:
Dit jaar was de tweede editie van het Kasbah Running Dinner op burendag, 28 september.
Het was een nog groter succes dan de eerste keer, ook met meer aanmeldingen.
Het idee van het Kasbah Running Dinner is dat je op unieke, ongedwongen en culinaire manier oude- en
nieuwe buurtgenoten (beter) leert kennen door in verschillende huizen in de Kasbah een voor- hoofd- en
nagerecht te nuttigen met telkens een nieuwe groep mensen.
De start en de nazit waren in de Tempel, waar het tot in de late uurtjes gezellig was.
Conclusie: Op naar de 3e editie! Die is weer op Nationale Burendag 26 september.

Kerstmiddag:
Maandag 24 december 2018 werd er tussen 15.00 tot 21.00 u in het Theotheater weer de Kasbah
Kerstmiddag. Georganiseerd door de Bewonersvereniging in samenwerking met vele Kasbahbewoners.
Er waren vuurkorven, tafels met lekkere hapjes en drankjes en livemuziek.
Nieuwjaarsbijeenkomst:
Evenals in de voorgaande jaren organiseerde de Bewonersvereniging voor alle Kasbahbewoners en hun
vrienden op donderdag 9 januari de nieuwjaarsbijeenkomst in de Tempel. Bewoners kwamen elkaar een
goed nieuwjaar wensen en genieten van de hapjes en drankjes, bereidt door een aantal
Kasbahbewoners. Er waren ook een aantal nieuwe bewoners om kennis mee te maken.
Ideeën-bus:
We hebben een ideeën-bus geïntroduceerd, aangekondigd in de nieuwsbrief, maar er is geen gebruik
van gemaakt.

