Verslag ledenvergadering Coöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier
Datum: woensdag 17 april 2019
Locatie: Seinwezen
1. Opening
Linda Troost heet iedereen namens het bestuur van harte welkom op de jaarvergadering
2019 van de buurtcoöperatie. De opkomst is helaas wat minder dan de vorige keren. Er zijn
ongeveer 10 leden aanwezig naast het bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit de
onderstaande leden:
Linda Troost
Andries Tieleman
Leo de Kok
Niek van Noppen
Andre Brasser

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Algemeen
Algemeen

Hans Nusselder is in de loop van 2018 afgetreden als voorzitter en opgevolgd door Linda
Troost. Brigitte Paulissen heeft begin 2019 afscheid genomen van het bestuur en ook Andre
Brasser heeft aangegeven te willen aftreden. Beiden worden door Linda bedankt voor hun
jarenlange inzet. Andre zit al in het bestuur vanaf de oprichting van de coöperatie in 2013.
Brigitte was sinds 2018 formeel lid van het bestuur, maar nam daarvoor al wel deel aan de
bestuursvergaderingen. Leo de Kok heeft ook gemeld zijn functie beschikbaar te willen
stellen. Leden die interesse hebben in de functie van penningmeester worden verzocht zich
te melden. In de tussentijd zal Leo zijn taken blijven vervullen.

Er heeft zich ook een nieuw bestuurslid gemeld, Willem-Jan Otten. Willem-Jan is al een jaar
lid van de kascommissie geweest en wordt welkom geheten in het bestuur als algemeen lid.
Over het afgelopen jaar zal Willem-Jan ook nog deelnemen aan de kascommissie en als
tweede lid meldt zich Johannes Frölich.
Per 1 maart is Danielle Overmars gestart als de nieuwe coördinator voor de buurtcooperatie.
Ze werkt 16 uur per week in het Seinwezen verspreid over een aantal dagen in de week.
2. Jaarverslag 2018
Andries Tieleman geeft een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de
coöperatie. De details zijn na te lezen in het jaarverslag wat op de website staat.

3. Financiën 2018
Eens per jaar moeten de leden zich uitspreken over de jaarrekening en de begroting. Zie het
jaarverslag 2018 voor de details.
Winst en verlies rekening 2018
Leo de Kok geeft een toelichting op de cijfers uit de winst en verliesrekening 2018. De reserve
is afgelopen jaar teruggelopen in verband met tegenvallende inkomsten voor het
buurtonderhoudsplan. Er is eind 2018 echter wel een subsidie verstrekt aan de
HuizenAanpak voor de derde fase van het project, waar we in 2019 nog een beroep op
kunnen doen. Daarnaast is een subsidie ontvangen voor het Lage Temperatuur Ready project
in samenwerking met DE Ramplaan en de TU Delft. Ook de inkomsten van de contributies
waren lager dan begroot. Eind 2018 hebben we een nieuw systeem voor de leden-

administratie in gebruik genomen waardoor we verwachten dat de inning van de contributies
dit jaar beter zal gaan. Afgelopen jaar hebben we de subsidie van Eur 1.500 voor het
Troeptrimmen van Spaarnelanden twee keer ontvangen, dus dat was een meevaller. Helaas
vervalt deze subsidie voor dit jaar.
Balans 2018
Eind 2018 beschikte de Coöperatie over een totaal aan activa van € 6.957 voor 82%
bestaande uit liquide middelen.
Begroting 2019
De post contributies is verhoogd tot Eur 3.500 ivm de verwachte betere inning en het
ledenaantal van 270 leden. De contributie blijft gelijk met Eur 15 per huishouden. De post
subsidie buurtonderhoudplan is gebaseerd op reeds verstrekte subsidies en we zien kansen
om nog extra subsidies aan te vragen. De post inhuren personeel is hoger dan vorig jaar ivm
de nieuwe coordinator. Deze kosten zullen voor de helft gedekt worden uit het
buurtonderhoudsplan.
De kascommissie bestaat uit Willem-Jan Otten en Johannes Frölich en zal nog een afspraak
maken met Leo de Kok om in detail door de cijfers heen te gaan. De ledenvergadering gaat
akkoord met het jaarverslag over 2018 onder voorbehoud van goedkeuring door de
kascommissie.
4. Denktafels
Volgende 4 onderwerpen zijn
besproken :
• Wijkactiviteiten
• Buurtonderhoudsplan
• Groen
• Wijkzaken
Wijk Activiteiten:
• 6/7 juli 2019 voetbaltoernooi >
School aanhaken (actie
Danielle ism Steven)
• Wandelvoetbal
• Hoe krijg je mensen actief?
• Delen van verhalen/samen leven (moreel)
• Best rating Nic. vd Laan/Schermer
• Buurtfeest oproep plaatsen voor organiseren. ( actie Danielle ism Martine)
Buurtonderhoudsplan:
• Agenda op de website plaatsen
• Nog meer mensen vertellen wat we doen (gebruik maken van social media)
• Subsidieaanvraag voor Thuisbaas
• Voorbeeld woningen

•
•
•

Link met straatambassadeurs
Buurtsafari
Duurzame Huizenroute (10 okt.)

Groen:
• Wilgen knotten
• Adopteer je plantenbak op de Garenkokerskade
• of sponsoring door de ondernemers
• of sponsoring Gemeente en initiatievenbudget + onderhoud
• Troeptrimmen
• Houd je stoep schoon
• Landelijke opschoondag (was 23 mrt. 2019, in 2020 is deze 21 mrt.)
• Crowdfunding
• Ik mis mijn bak actie
• Wilde bijenzaadjes
• Boomspiegels
• Spaarnelanden – kookactie
• School gebruik geven
Wijkzaken:
• Nieuwe straatambassadeurs/energiecoaches werven (actie Niek; straatsegmenten)
• School als podium (actie Linda)
• I-Zoof, hoe krijgen we die hier? (terugkoppelen aan H. Weverling)
• Hard rijden Coornhertstraat → melden
• Hoe krijgen we meer leden:
• kaartje bij nieuwe bewoners in de bus/bloeizaadje
• makelaarsingang
• Bij Garenkoker 81 → tekst van de Coöperatie op hun website plaatsen
• Wijkambassadeurs houden huizen in de gaten voor flyer
• QR code in de Flits; wordt lid
• Maak je buur lid
• flyer bij Middenstand
• Google drive → levende lijst
5. Sluiting
Linda sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om nog even na te praten aan de bar.

