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Notulen bestuursvergadering Bewonersvereniging Kasbah 11-05-2017 
 
Bestuur: Informatie: 

• René Beckmann (voorzitter) 
• Metin Yirtici (penningmeester) 
• Fred van de Ven 
• Paul Hoebee 
• Michiel Spanjaard 

 

Locatie : De Tempel, kleine zaal 
Tijd  : 20:00 
Notulist : Metin Yirtici 
Status notulen : ongecontroleerd.  
 

 
 
Bijlagen: 

1. Offerte EHBO 
2. Antwoorden op de vragen EHBO 
3. Tekst en foto zieke boom  
4. Begroting (bijgewerkte versie) 

 
1 Notulen van 13-04-2017 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 
2 Ingekomen post/mededelingen 

1. Post van de KvK, wisseling van het bestuur. 
1. Ellie is nu officieel uit het bestuur. 
2. Michiel en Paul zijn toegetreden tot het bestuur. 

2. Uitnodiging voor de jaarvergadering van Ookbions van 20 juni 19:30 wijkcentrum 
Hengelose Es. 

1. Fred en Michiel gaan er naar toe. 
3. Zieke boom op de Esplanade. 

1. Zie punt 5 in de notulen. 
4. Benno over de brandweeroefening. 

1. Is kennis van genomen. 
2. Voorstellen om bij Bazaar 27 te oefenen. (Volgens Metin is dat nog een 

bottleneck). 
 
3 Ingebrachte agendapunten: 

1. De zieke boom staat niet op de agenda vermeld. 
2. Hebben de nieuwe bestuursleden de statuten al ontvangen en gelezen? 

1. De nieuwe bestuursleden hadden nog niks ontvangen. De statuten worden 
verzonden door Metin. 

3. Het lezen (wordt dat wel gedaan?) en het NIET reageren op e-mails door de nieuwe 
bestuursleden.  

1. Gaan ze voortaan wel doen. 
4. Openstaande actiepunten van p.o. 1, hoe lang is het geleden dat de eerste 

herinneringsmail is verstuurd en wat staat nog open?  
1. Rene gaat dat uitzoeken. 

5. Agenda met meer inhoud bij de agendapunten zodat mensen er thuis over kunnen 
nadenken en eventueel e.a. uitzoeken.  

6. SMART formule gebruiken om de vergaderingen beter te vormen.  
1. Metin gaat die opsturen. 
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4 Begroting: 
Metin (de penningmeester) geeft eerst een uitleg over de begroting die grotendeels was 
ingevuld tijdens de vorige vergadering: 
1) Ondanks dat het dit jaar niet door gaat staat Pasen toch er op, maar is alvast 
gereserveerd voor volgend jaar, want dat is het op zondag 1 april 2018.  
 
2) Het bedrag bij de nieuwjaarsborrel is het bedrag dat vorig jaar is uitgekeerd. 
Er was meer aanwezig dan afgerekend is, omdat hapjes van enkele bestuursleden en gift 
waren. De nog niet vastgestelde totale begroting op dit moment, excl. de Kasbah krant en 
reanimatiecursus: Totaal: 903,- 
We krijgen rond de 650 euro p.j. van Welbions. Dus in theorie gaan we meer uitgeven dan 
dat we dat krijgen. Iets waar we rekening mee moeten houden.  
 
4.1 Begroting reanimatiecursus: 
Metin heeft een offerte ontvangen van de EHBO Hengelo. Het gaat om 25,00 euro p.p., 
minimaal 8 man en maximaal 12 man. De kosten zien er momenteel dus als volgt uit voor de 
bewonersvereniging: 
Minimale kosten voor 1 dag: 200 EUR voor 8 personen (minimaal deelnemers). 
Maximale kosten voor 1 dag: 300 EUR voor 12 personen (maximaal deelnemers). 
Beide bedragen zijn exclusief huur van de zaal bij de Tempel. 
Zie bijlage voor de offerte voor meer informatie en het antwoord op de vragen van Paul. 
 
Metin heeft contact gehad met Henk Sieberink(?) van de Tempel om te vragen wat de kosten 
en opties zijn. Ze zouden erover gaan vergaderen en terugkoppelen, maar de volgende 
punten zijn een optie: 
1. Eenmalig sympathiek gebaar: "los van de huur".  
2. Als het vaker wordt gehouden, dan het reguliere tarief: 6 euro p.u. voor een zaal 
Ze zitten op dit moment doordeweeks aardig vol. Maar de Voorhofzaal moet een optie 
kunnen zijn. 
 
Vraag: Metin vraagt zich af of we daar met 8 man en x aantal oefenpoppen kunnen 
oefenen.  
Antwoordt van Paul: Je werkt met 1 pop, dus niet tegelijkertijd, dus in de Voorhofzaal moet 
geen probleem zijn. 
 
Er is een discussie of de reanimatie cursus op persoonlijke titel of onder de vlag van de 
bewonersvereniging moet gebeuren. Metin brengt in: 
"We zouden het alleen voor de bewoners van de Kasbah kunnen realiseren of groter 
aanpakken en dan in samenwerking met wijkplatform of andere bewonersverenigingen 
in Groot Driene gaan samenwerken. Het voordeel van het laatste zou kunnen zijn, dat er 
meer kans is op het kunnen realiseren en het organiseren op meerdere dagen. Dan hebben 
de bewoners meer mogelijkheden om een datum te kiezen voor een cursus. Door samen te 
werken zouden we misschien ook in de toekomst de AED samen kunnen bekostigen." 
 
Besluit begroting en plan van aanpak: begroot op 300 euro excl. huur zaal voor max 12 
personen. We gaan kijken of we fondsen binnen kunnen halen, zodat we het breder kunnen 
trekken en op meerdere dagen kunnen organiseren, daarom gaan we met wijkplatform Groot 
Driene en Welbions contact opnemen.  
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4.2. Begroting Kasbah-krant: 
Paul heeft, kijkend naar de oude Kasbah-krant, een berekening voor een eenmalige Kasbah-
krant (5 dubbelzijdige A4 + een gekleurde omslag) gemaakt en komt uit op ongeveer 90 
euro.  
Besluiten: 
4.2.1. Financieel:  
Yvonne werkt bij een school, waar ze een afdeling hebben "kantoor en magazijn" waar de 
kinderen moeten leren om dit soort dingen te maken. Voor de kinderen is dit een training. We 
kunnen ze een klein bedrag overmaken. Het is een win-win situatie. De kinderen leren 
hiervan en wij krijgen krantjes. (Nadeel is, het kan zijn dat de nietjes er scheef in zitten.) 
Fred gaat hier verder over informeren bij Yvonne. 
4.2.2. Inhoudelijk: 
Bij de volgende vergadering wordt er gekeken wat er allemaal in het krantje komt te staan. 
 
4.3. Begroting website hosting: 
Paul heeft een goedkopere host kunnen vinden en gaat het overleggen met Wouter, de 
beheerder van de website. 
We houden de begroting op 60 euro, zoals voorgaande jaren. Paul gaat volgende 
vergadering het bestuur met specifieke gegevens informeren en dan kan de begroting alsnog 
aangepast worden.  
 
4.4. Begroting ledenwerving: Printjes A4 + lidmaatschapskaarten: worden respectievelijk 
op 10 en 8 euro begroot. Maar het kan waarschijnlijk gratis via Yvonne. Zie verhaal financieel 
besluit Kasbah-krant. Fred gaat informeren naar de mogelijkheden. 
 
4.5. Begroting tent van Fred: 
Metin vindt dat er te weinig activiteiten zijn, dus een reden om geen tent over te kopen. En 
als we echt zo graag een tent willen hebben, misschien eerst een keer huren van Fred? Na 9 
keer huren voor 50 euro dat het dan van de bewonersvereniging wordt. Dus organiseer 
negen evenementen waarbij we zo'n tent nodig hebben.  
Er zijn te weinig activiteiten ondernomen door bijvoorbeeld een feestcommissie om dit te 
kunnen verantwoorden. 
Besluit: bestuur is eens met het argument van Metin. De tent wordt niet overgenomen door 
de bewonersvereniging. In een nieuwsbrief/het Kasbah-krantje komt te staan dat de tent te 
huur is. Bewoners kunnen voor een klein bedrag de tent huren. Deze wordt gestald in de 
berging van de bewonersvereniging.  
 
4.6. Co-financiering picknicktafels: 
Fred kwam met een idee om een paar picknicktafels in de Kasbah te plaatsen. Hij klopte bij 
de vorige vergadering aan bij de bewonersvereniging voor een co-financiering. 
Besluit: Gaat nu (tijdelijk) niet meer door. Paul en Fred vinden dat er een eigen Kasbah 
ontwerp gemaakt moet worden dat iets eigens heeft en hufter-proof is. Fred neemt contact 
op met Evert Strobos (kunstenaar). Ze gaan eerst een conceptplan maken. 
 
4.7. Overige begrotingen: 

o De Vitrine van Driene: 50 euro. 
o Buurt evenement: 150 euro (2 x max. 75 euro) 
o Teambuilding 10 euro p.p. 

Zie bijlagen voor de volledige begroting. 
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5 Zieke boom op de Esplanade: 
Een mail van Ellie: 
“In de Kasbah staat op de Esplanade in de hoek aan de Bazaar een bloesemdragende 
boom. Deze begint redelijk schuin te staan, is voor een groot gedeelte dood en zit onder de 
zwammen. Eind 2015 is mij door de opzichter van de groenvoorziening al verteld dat de 
boom er hoognodig uit moest, omdat de “ziekte” van deze boom onder de grond doorwoekert 
en daardoor de andere bomen ook aantast. Dit klonk mij zeer aannemelijk. Echter, tot op 
vandaag is er niets ondernomen om deze boom te verwijderen. Is het mogelijk dat jullie dit 
eens meenemen in een overleg met de mensen van de groenvoorziening?” 
Zie bijlagen voor de foto's van de zieke boom. 

1. Wordt meegenomen voor het volgende P.O. 
2. Het groenonderhoud wordt uitbesteed aan SWB, er zijn nieuwe afspraken gemaakt 

met de Welbions en de SWB, maar wij weten niet welke. 
 
6 Nieuwe bomen in de Esplanade: 
Er zijn twee rijen met bomen in het midden. De ene rij groeit bijna helemaal niet. Er zitten 
bijna geen toppen aan. Misschien ook meenemen met de mensen van de groenvoorziening 
of Benno? 
Besluit: inmiddels is het verschil minder. Er wordt verder niks meer aan gedaan. 
 
7 Rondvraag/mededelingen: 

1. Er zijn 2 opties voor een P.O. met Welbions; 22 juni en 6 juli. In de vergadering van 
15 juni worden de onderwerpen besproken. 

2. Metin: willen de bestuursleden thuis de notulen van de vorige vergadering lezen, 
voordat het tijdens de vergadering besproken wordt.  

3. Metin: een whatsapp bestuursleden groep maken? 
4. En of besloten Facebook pagina voor de bestuursleden, waarin een poll kan worden 

gemaakt e.d. 
5. Op 4 of 11 januari 2018 komt er een nieuwjaarsborrel. 
6. Erik heeft een vriezer geschonken aan de bewonersvereniging, het staat in de 

berging. 
 
8 P.O. actiepunten: 

o Als buurtbewoners iets willen, moet het via het bestuur worden gecommuniceerd. 
o Kijken wat er nog meer open staat aan de onvoltooide actiepunten. 
o SMART formule doorsturen.  

 
 
9 Financiën: 
Rekening           :   676,17 
Spaarrekening   : 1563,44 
Kas                    :   257,95 
---------- 
Totaal                :  2497,60 
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Actiepunten:  
Metin  

o SMART formule en statuten opsturen.  
o Begroting aanpassen  
o Openstaande actiepunten met Welbions van P.O.1 zoeken en opsturen.  
o Contact met Benno voor een brandweeroefening in Bazaar 27.  
o Plan maken om contact op te nemen met wijkplatform, wijkkracht Fuldauer,- en 

Wilmink fonds en de Mixed Lions.  
o Contact opnemen met wijkplatform, om er achter te komen of ze misschien in andere 

buurten rondom de Kasbah ook interesse hebben in een AED, om samen voor de 
kosten te zorgen. Whatsapp groep maken.  

Fred  
o Brandladder, Bauhaus informatie zoeken.  
o Yvonne vragen over de dingen die bij haar school kunnen worden gemaakt.  

Paul  
o Hosting info met Wouter bespreken.  

Iedereen:  
o Thuis nadenken over de inhoud van een Kasbah krantje. 
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Bijlagen: 
1. Offerte EHBO 

 
2. Antwoorden op de vragen: 
 

          Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO-Hengelo 
   Kon. Ned. Ver. EHBO Afd. Hengelo 
   H. Oude Wesselink - Gieskes 
   p/a W. de Clercqstraat 23  
   7553 VA Hengelo 
   
 074-7501533                   
   � Email: h.gieskes@ehbo-hengelo.nl                           
   Þ Internet: www.ehbo-hengelo.nl                                           

                                                                                                             

                                                                                                               
                                                                                              
              
    

     
 
Cursus reanimatie/AED  28 april 2017 
          
 
 
Geachte heer Yirtic, 
 
Hartelijk dank voor uw interesse in onze EHBO-cursussen. 
 
Wij kunnen u het volgende aanbieden: 
 
Een cursus Reanimatie/AED voor minimaal 8 en maximaal 12 personen per cursus op uw 
locatie het buurtcentrum de tempel. 
 
De kosten voor deze cursus bedragen: € 25,00 p.p. 
De cursus is inclusief: cursusboek, gebruik materialen en poppen, instructeur en certificaat. 
 
Cursisten worden opgenomen in een database en worden jaarlijks uitgenodigd voor een 
herhalingsles. 
 
Cursisten kunnen in het kader van het preventieprogramma de cursuskosten geheel of 
gedeeltelijk terugvorderen van de zorgverzekeraar. Raadpleeg ook altijd uw polis of bezoek de 
site van uw zorgverzekeraar.  
(op het blauwe gedeelte klikken met rechtermuisknop om zo te komen op onze website) 
 
Graag vernemen wij binnenkort uw reactie, bij vragen kunt u mij op bovenstaande 
telefoonnummers of e-mail bereiken. 
 
In afwachting van uw bericht verblijf ik, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Henriette Oude Wesselink 
 
 
 
 
 
 
De Kon. Ned. Ver. EHBO-Hengelo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen noch vermissing 
van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook ontstaan tijdens de door de EHBO-Hengelo georganiseerde activiteiten. 

  
Bewonersvereniging de Kasbah 
 
t.a.v. Metin Yirtic 
 
via e-mail: info@metinfotografie.nl 
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Van: h.gieskes h.gieskes@ehbo-hengelo.nl
Onderwerp: RE: Reanimatiecursus in de Kasbah

Datum: 28 april 2017 11:27
Aan: Metin Yirtici info@metinfotografie.nl

Beste	Me'n,
	
Hartelijk	dank	voor	de	interesse	in	de	cursus	reanima'e/AED.	Bijgevoegd	tre=	u	een	offerte	aan.
Als	antwoord	op	uw	vragen	kan	ik	u	mededelen	dat	het	mogelijk	is	dat	wij	op	meerdere
dagen/avonden	een	cursus	geven	hierin.	De	cursusduur	is	gemiddeld	3	uur	achter	elkaar	met
daarin	een	korte	pauze.
Of	er	consequen'es	zijn	als	je	reanimeert	en	de	reanima'e	is	niet	succesvol,	kan	ik	u	mededelen
dat	deze	er	niet	zijn.	TensloHe	stel	je	alles	in	het	werk	om	de	reanima'e	succesvol	te	laten	slagen
maar	een	100%	garan'e	is	er	niet	al'jd.	Wij	kunnen	niet	in	het	lichaam	kijken	of	er	ook	iets
anders	gaande	is.
	
Wel	kan	ik	u	zeggen	dat	het	aantal	succesvolle	reanima'es	in	een	s'jgende	lijn	zit.	Op	dit
moment	staat	het	percentage	op	gemiddeld	70%	wat	succesvol	is.
Dit	mede	doordat	steeds	meer	mensen	leren	hoe	ze	moeten	reanimeren,	dus	de	hulpverlening
(burgerhulpverlener)	snel	ter	plaatse	is.
	
Ik	hoor	graag	van	u	weer.		
	
Met vriendelijke groet, With kind regards, Mit freundlichen Grüßen,
	
HenrieHe	Oude	Wesselink
	
	
	
 

Kon. Ned. Ver. EHBO Hengelo
Mw. H. Oude Wesselink - Gieskes
p/a W. de Clercqstraat 23
7553 VA Hengelo
074-7501533
+	Email:  cursussen@ehbo-hengelo.nl
ü	Internet : www.ehbo-hengelo.nl

 

			     				

P Denk aan het milieu - dit mailtje printen is niet altijd nodig. / Please consider the environment before printing this e-
mail
	

Van:	Me'n	Yir'ci	[mailto:info@me'nfotografie.nl]	
Verzonden:	donderdag	27	april	2017	19:13
Aan:	cursussen@ehbo-hengelo.nl
Onderwerp:	Reanimatecursus	in	de	Kasbah
	
	
Beste,
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3. Tekst en foto zieke boom  
Een mail van Ellie: 
“In de Kasbah staat op de Esplanade in de hoek aan de Bazaar een bloesemdragende 
boom. Deze begint redelijk schuin te staan, is voor een groot gedeelte dood en zit onder de 
zwammen. Eind 2015 is mij door de opzichter van de groenvoorziening al verteld dat de 
boom er hoognodig uit moest, omdat de “ziekte” van deze boom onder de grond doorwoekert 
en daardoor de andere bomen ook aantast. Dit klonk mij zeer aannemelijk. Echter, tot op 
vandaag is er niets ondernomen om deze boom te verwijderen. Is het mogelijk dat jullie dit 
eens meenemen in een overleg met de mensen van de groenvoorziening?” 
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4. Begroting (bijgewerkte versie) 
 
      
      
Begroting bewonersvereniging Kasbah 2017   
  aantal bedrag   
Nieuwsbrief  4 x 40,- (0 euro via Yvonne) 
Bewonersavond Hele jaar 100,-   
Kasbahkrant  1 x  90,- (0 euro via Yvonne) 
Websitehosting 1 x  60,-   
      
      
Bestuurskosten     
1. ALV  1 x 25,-   
2. Bankkosten 4 x  115,-   
      
      
Ledenwerving 1 x     
1. Printjes A4  10,- (0 euro via Yvonne) 
2. Lidmaatschapskaarten  8,- (0 euro via Yvonne) 
      
      
Activiteiten  5 x    
1. de Vitrine van Driene  50,-   
2. Buurtevenement 2 x  150,- (2 x 75,-)  
3. Kerstmiddag 1 x 25,-   
4. Nieuwjaarsborrel 1 x  120,- Fred had niets gerekend. 
5. Reanimatiecursus 1 x 300,- excl. huur zaal 
6. Pasen   1 x 0,- Gaat dit jaar niet door. 
7. Teambuilding 1 x 50,- (5 x 10,- p.p) 
      
Onvoorziene kosten bv.  50,-   
1. presentje voor iemand     
2. kvk uittreksel     
      
      
Totaal   1143,-   
Als bepaalde dingen via Yvonne kunnen: 995,-   
      

 


