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Verslag ALV 2079
Algemene Leden Vergadering Buurtwerkkamer Coöperatie

Datum: 28 juni 2019
Tijdstip: 15.30 uur - 17.00 uur
Locatie: buurtwerkkamer 'Hart voor Leidsche RÍjn' aan de BelcampostraatLZ in Utrecht
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foto:70leden, vrijwilligers en medewerkers.

Agenda

t.

Welkom
Opening door de voorzitter van de ALV ín 201.8,Zerhaya Chin A Foeng.
Eerst maken we met z'n allen een foto in de zon!

2.

Vacature
Per 1- januari 2A2A ontstaat een vacature voor secretaris bij de Coöperatie. Saskia Bedford, onze
huidige secretaris stopt er dan mee. Saskia vindt dat ze niet meer goed genoeg de functie van
secretaris kan vervullen omdat ze te weinig tijd heeft om met alle buurtwerkkamers het contact
goed te onderhouden. Ze blijft wel lid en betrokken. De vraag aan de leden is: wie wil er
meedenken in het vinden van een nieuwe secretarís? Geef dat door aan Gert Dijkstra.

3.

Verantwoording, jaarverslag en formele joarrekening 2018
Het bestuur geeft een toelichting op inhoudelijke rapportages, zowel voor Amsterdam
als Utrecht, als ook een toelichting op de inkomsten en uitgaven in 2018, zoals het saldo
van € 0,- en dat we een bedrag hebben kunnen toevoegen aan de voorziening voor
'vervanging van medewerkers bij uitval'. Enkele vragen van de leden worden besproken.
De ledenvergadering is akkoord met deze verslaglegging, waarna het bestuur de formele
jaarrekening 2018 namens de leden ondertekent. Omdat niet alle leden de jaarrekening
hebben ontvangen wordt deze direct na de ALV iedereen toegestuurd en als er binnen
twee weken geen bezwaren zijn, is de vaststelling van de jaarrekening definitief.
Het bestuur vraagt leden zich te melden voor een kascommissie, statutair strikt genomen
niet nodig, maar wel prettig en nuttig. Éen liO meldt zich direct, namelijk Gerda Briedé.
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4.

Decharge bestuur
De ALV verleent decharge aan het bestuur, bestaand uit Saskia Bedford (secretaris), Maurice
Riesewijk (penningmeester) en Gert Dijkstra (voorzitter) voor haar inzet in 201.8.

5.

Hoe goot het met ons in 2079?
o Het gaat goed met de acht buurtwerkkamers, ook bij De Klop in Overvecht die dit jaar
voor het eerst ook echt formeel wordt ondersteund door de Coöperatíe.
Hart voor Leidsche Rijn gaat dit najaar verhuizen naar een nieuwe locatie in het centrum
van Leidsche Rijn en kan daar een mooie 'doorstart' maken. Zonder de enorme inzet van
teamcoördinator Sabiet Balwantgir en haar team had het nooit zover kunnen komen.
Recent hebben we de sleutels ontvangen voor een 'negende' buurtwerkkamer, ditmaal
in Geuzenveld, Amsterdam Nieuw West.
Afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan het sterker maken van de organisatie,
o.a. met een nieuw personeelsbeleid, stagebeleid, DNA van onszelf (en een methodiek in
wording) en een systeem om leden en deelnemers goed en eenvoudig te registreren.

6.

Een eerste beeld van 2020
o Het belangrijkste is het (verder) versterken van de bestaande (negen) buurtwerkkamers.
o Ook willen we heel graag de relaties met de opdrachtgevers (nog) sterker maken, niet

alleen met de financiers, maar juist ook met de bewonersverenigingen.
7.

Bewonersverenigingen
Eerst in groepen aan de tafels en daarna met z'n allen bespreken we de vraag: "wat kunnen de
bewonersverengingen bijelke buurtwerkkamer doen, wat is hun kracht en wat hebben ze daar in
nodig?" Dat levert vele ideeën op, díe we met elkaar gaan uitproberen en doen.

8.

Rondvraag
Enkele laatste vragen worden besproken en een vijftal aanwezigen (die nog geen lid waren)

worden ter plekke lid van de Coöperatie.
Na afloop van de ALV geniet iedereen van het heerlijke eten, als ook van het zonnige weer.
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Op de

foto:

de ALV in gesprek - uit de zon onder het afdak bij Hort voor Leidsche Rijn.
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