Verslag ledenvergadering Coöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier
Datum: woensdag 20 juni 2018
Locatie: Seinwezen
1. Opening
Hans Nusselder heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering 2018 van de
buurtcoöperatie. De opkomst is goed voor een jaarvergadering. Er zijn ongeveer 30 leden
aanwezig, 10% van het totaal. Het bestuur bestaat op dit moment uit de onderstaande
leden:
Hans Nusselder
Andries Tieleman
Leo de Kok
Linda Troost
Andre Brasser

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Communicatie
Algemeen

Een aantal bestuursleden heeft aangegeven te willen aftreden op termijn. Nieuwe
bestuursleden kunnen zich melden, specifiek met financiële kennis. Op de vergadering meldt
Brigitte Paulissen zich aan als nieuw bestuurslid en Niek van Noppen geeft aan interesse te
hebben. Verder zoeken we weer een spin in het web omdat Marit van Esch per 1 augustus
weggaat bij de coöperatie. Ze wil zich weer helemaal met haar eigen bedrijf bezig houden.
Marit maakt onder andere vlogs.
2. Jaarverslag 2017
Andries Tieleman geeft een kort overzicht van de belangrijkste activiteiten van de
cooperatie. De details zijn na te lezen in het jaarverslag wat op de website staat.

3. Financiën 2017
Eens per jaar moeten de leden zich uitspreken over de jaarrekening en de begroting. Zie het
jaarverslag 2017 voor de details.
Winst en verlies rekening 2017
Leo de Kok geeft een toelichting op de cijfers uit de winst en verliesrekening 2017. Met name
door eenmalige inkomsten uit het project buurtonderhoudsplan is de reserve opgelopen. De
subsidie van het buurtonderhoudsplan houdt echter dit jaar op, dus daarna moet het zichzelf
bedruipen. De winst zal dus hiervoor gereserveerd worden.
Afgelopen jaar hebben we de toezegging gekregen van Spaarnelanden voor een subsidie
voor het Troeptrimmen van Eur 1.500, maar we zijn helaas vergeten die formeel aan te
vragen. Voor dit jaar zal de subsidie wel weer worden aangevraagd.
Het bedrag voor de huur is aanzienlijk hoger dan begroot omdat we de toezegging hadden
van het Seinwezen dat we gratis gebruik mochten maken van de ruimtes als er geen subsidie
zou worden toegekend. Vanwege de wijkraad subsidie kunnen we echter wel een bedrag
betalen en dat is begin dit jaar met terugwerkende kracht gedaan. De betaalde huur vertoont
wel een dalende lijn de afgelopen jaren, zodat uitgaven en inkomsten meer in balans zijn
gekomen.
Balans 2017
Eind 2017 beschikte de Coöperatie over een totaal aan activa van € 19.293 voor 56%
bestaande uit liquide middelen.
Begroting 2018
De post contributies is aanzienlijk hoger voor dit jaar omdat we nu rond de 300 leden zitten.
De post inhuren personeel is hoger dan vorig jaar omdat in 2017 de helft van de kosten voor
de ondersteuning van de spin in het web (16 uur/week) werd betaald uit de subsidie van het
buurtonderhoudsplan. Ook de post communicatie is verhoogd gezien de plannen om dit jaar
een aantal collectieve projecten te organiseren voor het buurtonderhoudsplan.
De kascommissie bestaande uit Brigitte Paulissen en Willem Jan Otten zal nog 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
Troeptrimmen
1. Drie adressen erbij voor schone stoep actie
2. Groenbakken staan niet goed vast. Mensen nemen ze
mee naar hun huis en vullen ze dan.
3. Kunnen we van Spaarnelanden terugkoppeling krijgen,
liefst op bak/locatie niveau, hoe het verloopt? Welke
bakken worden goed gebruikt en welke niet?

4. Knelpunten bij Trottoirs gaat Peter (man van Helma) mee helpen. Hij gaat de kunst afkijken
bij Leidsebuurt en komt dan met plan van aanpak. Wijkzaken doen we ook dus we denken
graag mee. Moira Faber weet van twee plekken waar er klachten van bewoners zijn geweest.
Kijken of we het samen kunnen verbeteren.
5. Hasselaarplein papierbak snel vol. Waarom daar geen restafvalbak!
6. Kinderhuissingel/Garenkokerskade papierbak is snel vol en gooien dagjes mensen ook
andere troep bij. Ligt gunstig t.o.v. waterkant.
Open tafel / wijkfeest
Op 1 september a.s. houden we weer een wijkfeest.
Daarvoor is een comité opgericht. Het comité heeft
bedacht dat alles van de coöperatie wat aandacht
vraagt een kraampje krijgt. Dat kan dan door de
trekkers worden ingericht en bemand. Voorlopig
denken we aan
•
Troeptrimmen en alles daar om heen
•
Het buurtonderhoudsplan
•
Burenhulp initiatieven
Communicatie / de Flits
Aan deze tafel werd door het communicatie team
besproken hoe we de informatievoorziening voor de
wijk kunnen verbeteren. We gebruiken hiervoor de
wijkkrant de Flits en onze website en social media,
zoals Facebook en NextDoor.

5. Sluiting
Hans sluit de vergadering en nodigt iedereen uit om nog even na te praten aan de bar.

