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Notulen bestuursvergadering Bewonersvereniging Kasbah 20-07-2017 
 
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.  
 

 
 
 

1. Notulen vorige vergadering bespreken 
1. Bij 8.4. moet er een aanvulling komen: Op de formulieren van de 

ledenwerving konden mensen ook aangeven of ze de bewonersvereniging 
wilden helpen met hand en spandiensten. 

2. Zonder verdere aanvullingen en/of aanpassingen zijn de notulen 
goedgekeurd. 

2. Periodiek Overleg met Welbions 
1. Groot verslag voor de website als nieuwsitem. Aanvullen met de foto's van 

Metin. 
2. Kort verslag voor de nieuwsbrief. Kleine aanpassing: i.p.v. van een 

dowloadbaar bestand, komt er een nieuwsitem op de website. 
3. Groen onderhoud: 

1. Personeel van de SWB maakt weer veel herrie met hun bladblazers. 
Een bewoner sprak René aan. René verwees door naar de 
wijkbeheerder Ard Brink. Door de bewoner is er een klacht ingediend.  

4. Nissen 
1. De vraag in de vergadering is: Hoe gaan wij verder met de nissen? 

Wat gaat er gebeuren? 
2. Antwoord: Er komt eerst een vervolggesprek.  

3. Ingebrachte agendapunten 
1. SP over groot onderhoud in Klein Driene? 

1. Vergeten te vragen tijdens de PO, wordt bij de volgende vergadering 
besproken. 

2. Er is een werkgroep opgericht in Klein Driene, de ouders van Metin 
hebben bij hun een brief ontvangen.  

3. Paul gaat het scannen en doorsturen naar het bestuur. 
2. Oud ijzer kar in de Kasbah? Een collega van Metin haalt oud ijzer op bij 

mensen, hij heeft ook wel interesse om een aanhangwagen (om oud ijzer te 
verzamelen) te plaatsen op de plek waar het oud ijzerkar van Hans stond. 

1. Bestuur is akkoord met dit idee.  
2. Op de website een speciale pagina maken, met wat wel en niet in de 

aanhanger mag.  
3. Paul: mogen elektrische apparaten met een snoer ook er in? 
4. Marko: Kun je zelf een omschrijving maken met wat wel en niet in 

mag? 
3. Evaluatie brandweer oefening van 10 juli 

1. Een verslag van de bevelvoerder:  
"Melding rook uit een woning aan de Bazaar 29. 
Gezien de korte aanrijtijd geen navigatie opgestart.  
Aangekomen bij de Kasbah, aan het begin van de straat 
(Zwavertsweg/Bazaar) een duidelijke weergave van de positie van de 
aanwezige huisnummers. 
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Deze aanwijzingen opgevolgd en in het complexe object eerst een 
verkenning gedaan. Rook kwam uit de woning op de 3e bouwlaag. 
Vervolgens opdracht gegeven om te rijden naar de parallelweg van de 
Zwavertsweg/Bazaar. Hierdoor konden we snel een eenvoudig de HD 
straal opvoeren naar de verdieping en een binnen aanval uitvoeren. 
Mooie en realistische oefening. 
vrgr Rene Hamer 
Ploegleider/ Bevelvoerder 
Hengelo Noord 3" 

4. Brandweer oefening oktober 
1. In oktober komt er wederom een brandoefening in de Kasbah. Het 

bestuur gaat vragen of de brandweer in een A woning rondom de 
Esplanade wil oefenen.  

5. Drukwerk van de bewonersvereniging kan voortaan via Yvonne.  
6. Drukke J. Perkstraat 

1. Als eerst contact opnemen doormiddel van een brief (geschreven door 
Fred) met de school.  

2. Paul maakt na de vakantie foto's om de drukte in beeld te brengen. 
4. Ingekomen post/mededelingen 

1. Het jaarverslag van Welbions is ter kennisgeving aangenomen.  
2. Magazine 074 (Geen blad voor de mond BV) ter kennisgeving aangenomen. 

Misschien reclame maken voor De vitrine van Driene.  
5. Nieuwsbrief 

1. Stukjes Fred 
1. Nieuwsitem op de website voor mysterie opgelost (i.p.v. een lange link 

in de item in de nieuwsbrief). 
2. Partytent verhaal komt op Kasbahlui i.p.v. in de nieuwsbrief en 

website. 
2. Verslag PO van Ineke. 
3. Artikel Lenie (Olaf heeft contact opgenomen) 

6. BBQ 
1. Verschoven naar volgend jaar. Tijdens de ALV zal er opnieuw gevraagd 

worden of er mensen zijn die hand en spandiensten voor het bestuur willen 
doen en/of een nieuw feestcommissie/werkgroep willen opstarten voor een of 
meerdere evenementen zoals de BBQ. 

2. Opties aandragen aan een werkgroep voor een BBQ feest. 
1. Concept van Murat: 5 euro betalen en onbeperkt eten. Je betaalt apart 

voor het drinken.  
2. BBQ twente.nl: alles wordt 1 in keer geregeld, ze brengen het en halen 

het op. http://www.bbqtwente.nl 
7. Kasbah krantje, de mogelijke items: 

1. Info over de bewonersvereniging. 
2. Ladders bij Leni en Oscar. 
3. De verschillende hobby winkeltjes 
4. Piet Blom Museum  
5. De Tempel 
6. Theo-theater 
7. Bewonersavond iedere donderdagavond. 
8. Kerstmiddag + Nieuwjaarsborrel 
9. de Vitrine van Driene 
10. Stukje van de bewoners 

1. Vindbaarheid in de Kasbah, oude kaarten en nieuwe kaarten + borden. 
2. Rein Meijer vragen voor een stukje. 
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3. De Kasbah mini-bieb  
4. De Kasbah foodsharing kast 

11. Reclame van de winkeltjes/ondernemers 
1. Met het geld dat binnenkomt, vergoeding en een presentje voor de 

kinderen. 
8. Financiën 

1. Betaalrekening Totaal € 1.528,12 
2. Spaarrekeningen Totaal € 1.563,44 

9. Website 
1. Paul had Vimexx aangeraden aan Wouter als goedkopere hosting, wat heeft 

Wouter met die informatie gedaan? Paul gaat informeren. 
10. Rondvraag 

1. Fred: Street Art bij de Bazaar? 
1. Voorlopig niet. Wordt verder besproken bij de volgende vergadering.  

2. Michiel: Er is op dit moment veel zwerfafval, wat eerst oud papier was.  
1. Gaat contact opnemen met Ard Brink. 

3. Metin: Datum prikken teambuilding: 
1. Zaterdag 23 september om 18:00 uur bij Yvonne en Fred. 

11. Vergaderingen plannen 
1. Donderdag 14 september om 20:00 uur. 

 
 


