Verslag ALV 2 juli

202I

Algemene Leden Vergadering
Bu u rtWe rkKa mer Coöperatie

Datum:2 juli 20?1
T'rjdstip: 16:00

-

17:00 uur

Locatie: Buurtwerkkamer Hart voor Leidsche Rijn
aan het Berlijnplein in utrecht
Aanwezig
Dayenne Tempo, Deborah Geysvliet, Mírelly lsenia (CJM Holendrecht), Jennifer Veltman, Mavis
Dhoeman, Sabína Hunnik, Carlien Oudejans (De Handreiking), Bianca Contrac (MultiBron), Erwin
Mulder (MultiBron en Hart voor Leídsche Rijn), Beatriz Escalona Santa, lngrid Correlje, Jimmy,
Ezergan, Carla, Daniëlla, Youssef, Seppe Jenner, Soenita Soechit, Gert Jan Kole (Hart voor Leidsche
Rijn), Katja Dekker, Jannie van Drie, Marissa de Hoog, Daniëlle de Jbng Lieke Kuipers (TOP Ondiep),
Sunita Choté, Babita Soechit, Bernadet Veer-van den Broek {De Verbinding}, Bouchra Moutawakil,
Edward Philippi, Yvonne Vonk (GeuzenNest), Maud van den Bercken, Arie Versfeld (360 WoenselWest), Vit Bachtik, Maurice Riesewijk, Juriaan Otto en Gert D'rjkstra (Coöperatie).
1. Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Gert Dijkstra heet iedereen van harte welkom. Alle aanwezigen zijn akkoord met de
voorgestelde (en vooraf tijdig opgestuurde) agenda.
2. Vaststellen aanwezige leden, kandidaat leden, bestuursleden en te ontzetten leden
(A) Eerst wordt het lidmaatschap van de Coöperatie zelf toegelicht. Je bent lid als je voldoet aan alle
criteria (deze worden alle kort nog eens genoemd). Formeel zijn er momenteel4T (kandidaat) leden,
waarvan er 2O volledig voldoen aan alle criteria voor het stemgerechtigde lidmaatschap.
{B} Het bestuur van onze Coöperatie bestaat uit Maurice Riesewijk (penningmeester}, Jacqueline

Meije-Banel {secretaris} en Gert Dijktra (voorzitter}. Jacqueline kan er dit keer helaas vanwege
persoonlijke omstandigheden niet bij zijn. Jacqueline heeft ook aangegeven zeer waarschijnlijk niet
langer meer onze secretaris te kunnen blijven. Ze vindt dat zelf heeljammer (wij allemaal ookl), maar
haar omstandigheden maken dat ze niet alles van wat ze deed kan blijven doen. De aanwezige leden
van de Coöperatie zijn akkoord met het alvast zoeken door het bestuur van een geschikte opvolger.
Het zoekprofiel lijkt heel erg op dat van Jacqueline, ook iemand die Amsterdam Zuidoost goed kent
en daar de bestuurlijke contacten kan onderhouden.
(C) Voorstelvan het bestuur is om Bob Hunte als lid van onze Coöperatie te'ontzetten' uit zijn
lidmaatschap {artikel 11 Statuten). De reden is zijn schorsing in Zuidoost vanwege intimiderend en
disriminerend gedrag. Formeel statutair is Bob Hunte (nog) geen lid van onze Coöperatie omdat hij
hiet aan alle criteria van het lídmaatschap heeft voldaan. Dus feitel'tjk gaat het hier het afbreken van
dat verzoek om lidmaatschap. De aanwezige leden van de Coöperatie zijn akkoord met dit voorstel.
(DlTen slotte worden alle aanwezige ka
leden uitgenodigd om vandaag formeel lid van onze
Coöperatie te worden. Van dat aanbod
maar
13 aanwezige personen gebruik.
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3. Verslag vorige Al-V
De aanwezige leden van de Coöperatie zijn akkoord met het verslag van de Algemene Leden
Vergadering in 2020, zoals gehouden op 26 juni 2020.

4. Verantwoording, jaarverslag en formele jaarrekening
De aanwezige leden van de Coöperatie zijn akkoord met de voorliggende jaarrekening voor 2020 d.d.
27 juni 2021. Het bestuur geeft een korte toelichting, met als belangrijkste punten:
(A) 2020 was eeR jaar met soms zware tegenslagen zoals het afscheid van Samen Sterk - waar de

bewonersvereniging ter plekke nog steeds betrokken is en graag met ons een herstart wil doen als
het stadsdeel zo mogelijk daar weer ruimte voor geeft.
(B)Tegelijkertijd hebben we opnieuw weer heel veel kunnen doen voor meer dan 3.000 deelnemers,
samen met vele vrijwilligers en medewerkers - juist in een moeilíjke tijd met corona.
(C) En we hebben een heel geslaagd jaar waarin we enkele hele leuke nieuwe kansen hebben benut,
zoals bij GeuzenNest in Amsterdam Nieuw-West en met 360 in Woensel-West).
(D) Als team hebben we in beeld 'wat maakt ons sterH ín een ons'huis' met succesfactoren.
(E) Financíeel was 2020 een jaar met een totale uitgaven van iets meer dan €.74L.8AA en het kunnen
bijschr'rjven van een noodzakelijke plus op ons Eigen Vermogen (EV) van iets meer dan € 6.800. Dat
laatste is heel belangrijk voor onze liquiditeit, opdat we altUd tijdig onze facturen kunnen betalen.
ln de voorbereiding van de ALV zijn naast de jaarrekening 2020 ook toegestuurd: alle jaarverslagen
2O20 voar Utrecht (3x), Zuidoost (4x) en Nieuw-West {1x).
De aanwezige leden van de Coöperatie stellen nog enkele informatieve vragen en hierover volgt een
toelichting van het bestuur van de Coöperatie.
4. Decharge bestuur
De ALV verleent decharge aan het bestuur, bestaand (in 2020) uit Jacqueline Meije-Banel (secretaris),

Maurice Riesewijk (penningmeester)en Gert Dijkstra (voorzitter) voor haar inzet in 2020.
5. Níeuwe ontwikkelingen 2021 en ambities 2022
ln 2021zijn we nieuwe buurtwerkkamers aan het

verkennen in Zaanstad en OsdorplAmsterdam. Heel
belangrijk is nu ook het goed verbinden met onze
nieuwe zus/broer 360/Eindhoven. Voor De Verbinding
in Zuilen overwegen we een oplossing als 'satelliet' en
de volledige derde buurtwerkkamer in Utrecht is in
2022 wellicht in Veldhuijzen of Hoograven.
Als arnbitie voar 2A2? blUft staan, net als dit jaar en
vorig jaar dat we altijd blijven gaan voor het met
prioriteit versterken (waar nodig) van de bestaande
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buurtwerkkamers. Zoals bijvoorbeeld het investeren in
huidige vrijwilligersteams, zoals vandaag ook besproken
in de heidedag (voorafgaand aan de ALV).
6. Rondvraag en slulten vergadering

be aanwezige leden van de Coöperatie hebben geen punten voor de rondvraag. De voorzitter sluít de
vergadering en met een mooie zon en in een
ige sfeer gaan we met z'n allen aan het eten.
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