
Verslog ALV 2020
Algemene Leden Vergadering Buurtwerkkamer Coöperatie

Datum: 26 juni 2020
Tijdstip: 16.30 uur - 18.00 uur
Locatie: nieuwe ruimte buurtwerkkamer 'Hart voor Leidsche Rijn' aan het Berlijnplein 522 in Utrecht
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Op de foto, allen op 7,5 meter, staan of hurken de 15 oonwezige (kondidaot) leden bij de ALV 2020:
(van links naar rechts staand) Ruud Krokers, Mourice Riesewijk, Jennifer Veltman, Juriaan Otto,
Sunito Choté, Carlien Oudejons, ErwÍn Mulder, Gert Dijkstra, Dayenne Tempo en Bionco Contract en
(von links naor rechts gehurkt) Dophne Appelo, Souhailo Bouchal, Mavis Dhoemon, Bernadet Veer vsn
den Broek en Zerhaya Chin A Foeng.

Een bijzondere ALV op afstand
De Algemene Leden Vergadering (ALV) die we altijd met alle (kandidaat) leden organíseren (vanaf
2015 al vijf keer) heeft in 2020 wel plaatsgevonden, maar dit jaar noodgedwongen grotendeels per
email, Door de corona konden we nu vanzelfsprekend niet veilig met alle leden b'rj elkaar komen.
Zodoende hebben alle (kandidaat) leden op tijd (statutair minimaal 8 dagen voor de ALV) op 17 juni
de agenda en de voorgenomen besluiten toegestuurd gekregen per email. Vele (kandidaat) leden
hebben gereageerd, vooral met begrip voor de situatie en soms met vragen over extra informatie.
De (kandidaat) leden hebben per email niet aangegeven het niet eens te zijn met de voorgenomen
besluiten of dd door de ALV goed te keuren jaarrekening over 201,9.
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Voorafgaand aan de ALV een heidag over formulieren en schuldhulptoeleiding
Voorafgaand aan de ALV zijn we met een klein team van L5 leden fysiek bij elkaar gekomen, namelijk
met bijna alle teamcoördinatoren, office, coach, bestuur en een zestal vrijwilligers en medewerkers
actief op formulíeren en schuldhulptoeÍeíding. Met hen hebben we op een 'heidag' gesproken over
(i) het laatste nieuws, {ii) onze vernieuwde aanpak bij corona en (iii) over hoe we de formulieren en
schuldhulptoeleiding (in Schoon Schip) bij ons organiseren. Dat laatste aan de hand van enkele
voorbeelden, die conreet werden 'gespeeld' en ebproken. Mede aan de hand van twee concept
werkwijzen (d.d. 26 juni!: de 'Do's and Don'ts' voor de formulierenhulp en het Stappenplan Schoon
Schip voor de schuldhulptoeleiding. Met de meest betrokkenen worden beide werkwijzen nog iets
verder aangevuld, zodat we deze als basis kunnen gaan gebruiken.

Agenda en besluiten ALV 25 juni 2020
De ALV vindt fysiek plaats met de 15 aanwezige (kandidaat) leden.

Opening ALV en vaststellen agenda.
De agenda wordt vastgesteld.

Wíjziging bestuur BuurtWerkKamer Coöperatie.
De ALV bevestigt de benoeming van jacqueline Meije-Banel als nieuwe secretaris in het bestuur
van de Coöperatie; voor een eerste periode van l januari 2020 tot en met december 2024.
Tevens bevestigt de ALV de benoeming van de huidige penningmeester en voorzitter voor een
tweede (en statutair laatste) periode van december 2020 tot en met december 2025, namelijk
met Maurice Riesewijk als penningmeester en Gert Dijkstra als voorzitter van de Coöperatie.

Verantwoording, jaarverslog en formele jaarrekening 2079,
Het bestuur geeft een toelichting op de rapportages en concept jaarrekening 2019 inclusief de
bijlage met de uitsplitsing op het niveau van de afzonderlijke buurtwerkkamers. Specifiek wordt
de aanvulling op de voorziening besproken, belangrijk om risico's op te kunnen vangen en ook
van belang voor de liquiditeit van ons als organisatie. Aanvullend worden nog enkele vragen van
de leden besproken. De ALV is akkoord met deze verslaglegging, waarna het bestuur de formele
jaarrekenin g 2019 namens de leden ondertekent.

Decharge bestuur,
De ALV verleent decharge aan het bestuur, bestaand (in 2019) uit Saskia Bedford (secretaris),
Maurice Riesewijk (penningmeester)en Gert Dijkstra (voorzitterlvoor haar inzet in 2019.

CAO Socidol Werk en Personeelsbeleid 2079-2022.
Het bestuur geeft een toelichting op 'personeelsbeleid 2019-2022' inclusief de twee afwijkingen
op de CAO Sociaal Werk, namelijk dat we (A) geen trede verhogingen toepassen (omdat
automatische trede verhogÍngen discrimineren tussen jongere en oudere werknemers en nog
belangrijken we met ons beperkte budget bij trede verhogingen jaarlijks steeds minder uren
kunnen betalen) en dat we {B} niet altijd de 13de maand kunnen uitbetalen {in 2019 voor het
eerst wel een halve 13de maand). Door onze beperkte budget jaarlijks zijn we spijtig genoeg ook
niet Ín staat om marktconforme tarieven te betalen aan onze 7JPbrs en werken veel ZZP'ers -

waaronder enkele bestuursleden - voor meer dan 50% van alle gewerkte uren al vijf jaar lang
onbetaald als vrijwílliger. Zodra het budget dat toelaat willen we eerst proberen de medewerkers
in loondienst conform CAO de 13de maand wel volledig uit te betalen en vervolgens ook meer
uren en meer marktconforme tarieven voor de ZZP'ers te gaan betalen. Met nadruk wijst het
bestuur er op dat we deze afwijkingen op de CAO alleen gezamenlijk kunnen afspreken, als ook
iedereen zich daarín kan vinden, zonder druk van wie dan ook. Terecht wordt opgemerkt dat we
door het schaaTge budget weinig ruimte hebben.
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De ALV is akkoord met het 'personeelsbeleid 2Ot9-2O22' inclusief de twee afwijkingen op de CAO

Sociaal Werk, maar stelt tegelijkertijd wel vast dat het niet uitkeren van een 13de maand en het
'onderbetalen'van de ZP'ers geen duurzame oplossing is. lnzet moet zijn om (ruim) binnen de
komende vijf jaar wel te kunnen voldoen aan wat de CAO Sociaal Werk hierover voorschrijft.
Vooral het uitbetalen van een 13de maand aan iedereen bij ons in loondienst moeten we echt
proberen te voldoen.

lnstellen werkgroep controle jaorrekening 2020.
De ALV is het eens met een mandaat voor het bestuur om leden te vragen voor deze werkgroep
en uiteindelijk drie leden te benoemen. Zij kunnen dan alvast gaan oefenen met de controle op
de jaarrekening 2019 en te zijner tijd dat ook doen voor die van 2020, inclusief een advies aan de
ALV in 2021. Een dergelijke 'kascommissie' is statutair strikt genomen niet nodig, maar wel
prettig en nuttig.

Nieuwe ontwllckelingen 2O2A en ambities 2021.
Uitgebreid staan we stil bij onze situatie in 2020, met een stadsdeelbestuur in Zuídoost die
Samen Sterk wil sluiten per l januari?.AZL en de voortdurende onzekerheid over een duurzame
steun vanuít de gemeente Utrecht. Belangrijke conclusie in de ALV is dat we minder'bescheiden'
moeten zijn, maar waar nodig heel stevig kunnen en moeten opkomen voor onze mensen en
kwetsbare deelnemers/bewoners. Het plan om zwaarder in te zetten op een (nog) grotere
zichtbaarheid {in de media en mogelijk ook met bijeenkomsten} wordt omarmd. Ook de toon kan
regelmatig steviger. We protesteren regelmatig en sturen kordate teksten rond, maar dan nog
kan ook dat {nog} krachtiger.

Het bestuur geeft een korte toelichting op de ambities voor 2021:
(i) meer zichtbaar in de media {artíkelen, krant, TV, conferentie),

{ii} verder investeren in onze werkwijzen, zoals met de formulieren en de schuldhulptoeleiding
(iii) behoud en versterken van de huidige acht buurtwerkkamers en
(iv) het kunnen starten van een nieuwe buurtwerkkamer (mogelijk in Eindhoven of Osdorp).
Een stapsgewijze uitbreiding is goed nieuws voor de buurten waar dat kan {we gunnen iedereen
een mooie buurtr,verkkamer) en ook belangrijk voor onszelf omdat we met tien of meer locaties
ook financieel gezond(er) kunnen draaien (optimale inzet van algemene middelen).

Rondvroag en sluiten vergadertng ALV.
Geen vragen meer en iedereen geniet na afloop van het heerlijke eten {en het zonnige weer),
met dank aan het team van vrijwilligers dat heeft gekookt.
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