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Notulen bestuursvergadering Bewonersvereniging Kasbah 13-04-2017 
 
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: 
E-mail van David Zijlstra 
 
1. Notulen vergadering 6 maart 2017 
De notulen zijn goedgekeurd. 
 
2. Ingekomen post/mededelingen: 
- email via Kasbah.nu van David Zijlstra (in bijlage) 
David Zijlstra wil mensen in hun leefomgeving fotograferen. Als bewonersvereniging staan 
we hiervoor open en er zijn huizen beschikbaar. Hoeveel woningen wil hij in beeld brengen? 
We willen best ook een oproepje plaatsen op ons website. Eventuele woningen van: Fred 
van de Ven, Ellie Bloemendaal, Paul Hoebee en vragen of Rein Meijer ook wil. 
 
- Mail van Benno over de brandweeroefening in de avond, die niet is doorgegaan, is ter 
kennisgeving aangenomen. 
 
3. Samenstelling nieuw bestuur 
Rene: Voorzitter + “koffiemeester” + print en brengt de nieuwsbrief rond. 
Metin: Notulist + penningmeester 
De voorzitter vraagt of iemand de functie van secretaris wil bekleden, maar niemand wil dat. 
De voorzitter vraagt of iemand voortaan de agenda en meer wil maken.  
Fred: maakt voortaan eerst de agenda's, kijkt het even aan en neemt misschien in de 
toekomst meer taken aan als het goed gaat. 
 
4. Begroting en planning 
De begroting hieronder is nog niet definitief:  
Nieuwsbrieven 4x = 40 euro 
Bewonersavond = 100 euro 
Evenementen 300 euro gereserveerd: 

• de Vitrine van Driene: 100 euro (9 september er komt een speciale stand)  
• BBQ: 200 euro (Metin's voorkeur op 10/24 juni) 

Kerstmiddag = 25 euro. 
Nieuwjaarsborrel = 100 euro 
 
Verdere begroting die eerst onderzocht dient te worden: 
Picknicktafels: 
Fred wilde graag vijf picknicktafels in de Kasbah. Hiervoor werd een buurtbon aangevraagd; 
de commissie die over de bonnen gaat vroeg of de bewonersvereniging niet mee kan 
helpen/cofinanciering, omdat vijf stuks in één keer te veel zou zijn. Er worden vele vragen 
gesteld, o.a. waar laat je die tafels als ze niet gebruikt worden? 
Besluit: Fred gaat eerst het een en ander uitzoeken en dient een duidelijk gedetailleerd 
financieel en inhoudelijk (hoe zien ze er uit, welk materiaal, waar slaan we ze op, 
vergunningen enz.) plan in bij het bestuur voordat er een besluit wordt genomen over de 
cofinanciering.  
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Reanimatie cursus 
Metin wil graag een reanimatiecursus in de Tempel organiseren. 
Hiervoor gaat hij een offerte (op maat) aanvragen.  
 
Kasbah-krantje 
Zie kopje 5.4. bij de nieuwsbrief voor meer informatie. 
 
Teambuilding 
Iets leuks doen, zo ja, wat en hoeveel gaan we daarvoor uitgeven? 
Bestuur gaat daar thuis over nadenken. 
 
5. Nieuwsbrief 
5.1. Paul biedt aan om de nieuwsbrief te maken, als de bestuursleden de content 
aanleveren. Het wordt op dit moment verzorgd door Olaf. Hierdoor bedankt het bestuur voor 
het aanbod en houdt het in gedachten.  
 
5.2 Voortaan wordt de nieuwsbrief ook bij de ondernemers en hobby winkeltjes uitgedeeld. 
 
5.3. Olaf is met een nieuw item (een verhaaltje) begonnen en heeft Leni gevraagd, ze 
gaat misschien voor de volgende nieuwsbrief een klein stukje schrijven.  
 
5.4 Kasbah-krantje 
Vorig jaar had Fred geopperd om jaarlijks één Kasbah-krantje (een bewaar boekje met 
allerlei wetenswaardigheden over de Kasbah) uit te brengen. Het gaat om een Kasbah brede 
verspreiding. 
Besluit: Paul gaat een begroting en een opzetje maken. 
 
6. Website 
6.1. Oud nieuws: 
Rene vraagt of oud nieuws niet van de site gehaald kan worden. Enkele bestuursleden 
reageren dat het laatste nieuws bovenaan komt te staan en dat dus het oudere nieuws 
automatisch naar beneden of bij zes nieuwsberichten naar de volgende pagina gaat.  
Besluit: niets aan veranderen, laten zoals het nu is. 
 
6.2. Goedkopere hosting: 
Paul vraagt of niet tijdens de ALV de vraag was gesteld of het hosten niet goedkoper kon? 
Besluit: Paul gaat een budgetplan maken/andere host zoeken die goedkoper is. 
 
6.3. Item op de website aanpassen: 
Samenstelling nieuwe bestuur. 
Bazaar Beter in de ijskast. 
Notulen van maart online plaatsen. 
 
7. Financiën: 
Rekening              :   715,31 
Spaarrekening      : 1563,44 
Kas                       :   252,95 
                              ----------- + 
Totaal                    : 2531,70 
 
8. Rondvraag/opmerkingen: 
Koffie van deze vergadering wordt aangeboden door het bestuur van de Tempel. 
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Metin: Iets leuks voor de teambuilding? 
Besluit: bestuur gaat thuis hierover nadenken. 
 
Michiel wil wat vragen over de reanimatie en AED cursus, maar wat precies is niet duidelijk 
doordat hij een paar keer onderbroken wordt. Het een en ander wordt besproken, zoals de 
mogelijke kosten enz. 
Besluit: Metin gaat informeren wat de mogelijkheden en de kosten zijn om een reanimatie 
cursus aan te bieden aan de bewoners. Paul: Wat zijn de consequenties als je reanimeert en 
het helpt niet, wat dan? 
Metin gaat het navragen.  
 
Metin: Over 2 vergaderingen zitten we al in juni. BBQ feest in juni? Zo ja, dan mogen we best 
opschieten met het realiseren hiervan.   
Besluit: er zijn meer mogelijkheden voor een activiteit, BBQ, midzomerfeest enz.. Bestuur 
gaat er thuis over nadenken.  
 
Fred: Hij heeft een tent gekocht waarmee activiteiten overdekt kunnen worden 
georganiseerd. Wil de bewonersvereniging de tent overnemen voor 450 euro?  
Besluit: bestuur gaat thuis hierover nadenken. Fred wil gaan uitzoeken welke vergunningen 
er nodig zijn om zo'n tent te gebruiken. En of de bewonersvereniging mede verantwoordelijk  
is als we zo'n tent gebruiken.  
 
 
9. Datum nieuwe vergadering 
Donderdag 11 mei 20:00 uur. 

• Begroting 
• BBQ/midzomerfeest/een evenement. 
• Reanimatie cursus + AED 
• Tent van Fred  
• Kasbah-krantje  
• Teambuilding 
• Goedkopere host 
 

Donderdag 15 juni 20:00 uur. 
 
 
 
 


