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Notulen bestuursvergadering Bewonersvereniging Kasbah 13-10-2016 

Bestuur:     Informatie: 

. René Beckmann (voorzitter)   Locatie: De Tempel, kleine zaal 

. Metin Yirtici     Tijd: 19.15 uur 

. Jolien Steggink (vanaf 20.30 uur)  Aanwezig: Ellie Bloemendaal, ledenwerving 

. Fred van de Ven     

. Ineke Deenik (notulen) 

 

1. Notulen 8 september: Goedgekeurd 

 

2. Planning avond brandweer: Aanvang: 19.30 uur , locatie: kleine zaal + barruimte. Sabrine wijst erop dat je de 

goede persoon moet hebben van de brandweer. Metin denkt dat er iemand met voldoende diepgang komt. 

Opzichter Tankink kent Kasbah goed. Is misschien handig om hem te vragen. Metin wil nog de Kasbah rondgaan met 

Sabrine, Tankink en Dinant Knol. Tankink en Sabine ook uitnodigen voor voorlichtingsavond. 

Metin regelt publiciteit en afspraken met Tempel (Ingo). Iedereen helpt op avond zelf. 

 

3. Groen onderhoud: Er zijn klachten van bewoners over geluidsoverlast van het groenonderhoud (bladblazers). Er 

moet een afspraak met Welbions gemaakt worden om dit te melden en er afspraken over te maken, die ook 

vastgelegd worden. Er zijn hier n.l. al zo vaak afspraken over gemaakt, maar als er nieuwe mensen aan het werk 

gaan, weet niemand meer van de afspraken. Metin meldt ook lawaaioverlast van een bewoner om 9.00 uur ’s 

morgens. Metin heeft naar de voorschriften hieromtrent gekeken en zet deze op papier.  

 

4. Ledenwerving en registratie: Ellie doet de aanmeldingsformulieren bij de nieuwsbrief en schrijft een klein stukje 

in de nieuwsbrief hierover. 

Indeling voor het ophalen van de formulieren:  

Ineke, Oscar, Pieter (nog vragen): Booggang en Voorhof,  

Fred en Olaf: Eendengang 

Jolien: Boomgaard 

Ellie, Jessica, Paul: Bazaar 

René, Marieke (en eventueel Wouter of Manon): Boekerij en Drie Turven 

 

5. Financiën: Er staat € 2.286,99 op de rekening + 135,00 in de kas (van de ledenwerving 2015). Bankkosten zijn ca. € 

29,00 per kwartaal. Van Welbions is € 644,00 ontvangen. Voorstel Ineke: Als je de € 1500,00 die we in reserve willen 

houden, op de spaarrekening zet en de rest op de betaalrekening laat staan, heb je beter overzicht wat het 

besteedbare saldo is.  

 

6. Evaluatie Vitrine van Driene: Vervelend dat E. Nijhof zo negatief bezig was. De vraag van Wouter die nog niet 

beantwoord was, of we op kasbah.nu een link naar het nieuws op de website van Erik willen plaatsen, wordt 

definitief negatief beantwoord. 

Fred: De (gehuurde) geluidsinstallatie was slecht. Hij en andere Kasbahbewoners hebben beter spul in de schuur 

staan. Dat gaat volgend jaar anders.  

Fred: We gaan volgend jaar door. We houden het klein, en kunnen dan langzaam groeien. Benno Snuverink was 

aanwezig en merkte op dat het groen voor het amfitheater gedeeltelijk weg zou moeten om meer ruimte voor 

publiek te maken. Iedereen is vóór. Moeten we in het overleg met Welbions over het groen bespreken. 

 

7. Nieuwsbrief: 

Voorstel om Olaf de nieuwsbrief te laten maken wordt aanvaardt.  
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Wie maakt welk artikeltje: 

- Brandweer: Metin 

- Ledenwerving: Ellie 

- Website: mensen kunnen via contactformulier nieuws plaatsen: Ineke 

Voorstel van Metin om aan Wouter te vragen of er een kopje bijgezet kan worden waar men de 

bronvermelding kan plaatsen 

- Piet Blom museum: Fred 

- Info en agenda bewonersavond: Ineke 

- Nagekomen idee van Metin: Stukje foodsharingkast en Minibieb: Ineke, Metin 

 

7a:  Mededelingen: 

- Jolien is om 20.30 gearriveerd i.v.m. crisissituatie op haar werk. Ineke deelt mee dat ze de vergadering 

bijwoont om te notuleren en dat ze met René duo voorzitter is. Vervolgens komt Jolien met de mededeling 

dat ze i.v.m. nieuwe functie op haar werk, wil stoppen met haar bestuursfunctie. Ze wil ruilen met Ineke.  

E.e.a. kan pas gerealiseerd worden op de eerstvolgende ALV . Jolien kijkt in de statuten hoe het geregeld 

moet worden en geeft artikelnummers aan Metin door. Jolien komt wel op vergaderingen, maar is verder 

niet actief. 

- Wijkplatvorm Groot Driene: René heeft stadsdeelvoorzitter Lars Harms gevraagd om als vertegenwoordiger 

van de Kasbahbewonersvereniging een uitnodiging voor de vergaderingen te ontvangen. Tot nu toe ging E. 

Nijhof daar heen namens de Kasbah. 

- De mevrouw die geluidsoverlast gemeld had, is door René nogmaals benaderd. Ze had geen actie 

ondernomen. Een onzeker en bang persoon. Metin wil wat schrijven op de website over overlast en aan 

dosiervorming gaan doen. 

- Als het spreekuur van Welbions  zou uitvallen, zou dat met de bewonersvereniging gecommuniceerd 

worden, dat is niet gebeurd. Benno was ziek. Hij denkt over om het spreekuur 1 x per maand of ’s avonds te 

houden, omdat er weinig mensen komen.  

- Vermelding bewonersverening op andere website: Metin heeft een lijst gestuurd met websites waar we 

verkeerd op staan. Ineke zoekt het op en gaat ermee aan de gang. 

 

8.  Actueel nieuws voor de website: 

- Metin: brandweer 

- Fred: nieuws over Piet Blom museum 

- René: nieuws van het bestuur 

- Ineke: Programma en nieuws bewonersavond 

 

9. Rondvraag: 

- Jolien: Stond ik nog op de lijst voor de ledenwerving?  

Ja, Ellie heeft haar ingepland om de Boomgaard te doen. 

- Metin: openstaande actiepunten: Notulen ALV 2016 moeten op de agenda (niet 3 november) 

 

10. Plannen nieuwe vergaderingen:  17  november en 8 december, allebei korte vergaderingen 

  

 

Actiepunten: 
- Notulen ALV 2016 

- Datum plannen met B. Snuverink van Welbions 

- Voorschriften geluidsoverlast op papier zetten (Metin) 

- Nieuws plaatsen op website (allen) 
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