
Buurtvereniging Zwolsebuurt - 1e bestuursvergadering 

Datum: 7 oktober 2020 

Deelnemers: Fura Grol, Elsbeth Stiekema, Lidwien van de Wijngaert, Jan de Goede en Clemens Geenen 

1. Kennismaking 

Tijdens de oprichtingsvergadering is vastgesteld dat Fura Grol, Elsbeth Stiekema, Lidwien van de Wijngaert, Jan 
de Goede en Clemens Geenen het bestuur van de buurtvereniging Zwolsebuurt vormen. De bestuursleden stellen 
zich aan elkaar voor. Meer informatie over de bestuursleden is te vinden op hun LinkedIn pagina’s:  

- Fura Grol: https://www.linkedin.com/in/fura-grol-a8706445/  
- Elsbeth Stiekema: https://www.linkedin.com/in/elsbethstiekema/ 
- Lidwien van de Wijngaert: https://www.linkedin.com/in/lidwienvandewijngaert/  
- Clemens Geenen: https://www.linkedin.com/in/clemens-geenen-a74b4627/ 
- Jan de Goede: https://www.linkedin.com/in/jan-de-goede-3a058014/  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is akkoord.  

 

3. Verdeling bestuurstaken 

De bestuurstaken worden als volgt verdeeld:  

- Voorzitter: Clemens Geenen  
- Secretaris: Lidwien van de Wijngaert 
- Penningmeester: Jan de Goede 
- Algemene bestuursleden: Fura Grol en  

Elsbeth Stiekema (laatstgenoemde is indien nodig aanspreekbaar als vicevoorzitter).  

 

4. Evaluatie oprichtingsvergadering + concept-notulen  

We kijken terug op een bijzondere (coronaproof) oprichtingsvergadering. Tijdens de vergadering werden enkele 
wijzigingen voor de statuten geopperd. Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de concept statuten:  

- De naam van de vereniging wordt: Buurtvereniging Zwolsebuurt 
- Het lidmaatschap wordt persoonlijk. Per huishouden kunnen meerdere mensen lid worden  
- Om deel te nemen in de werkgroepen is een lidmaatschap niet noodzakelijk  

Het bestuur is het eens over de concept notulen en concept statuten.  

 

5. Statuten + notaris + KvK 

Alle leden van het bestuur leveren de stukken in die nodig zijn voor een inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel. Clemens maakt een afspraak met notaris Brummelhuis om de buurtvereniging formeel op te richten.  

 

6. Bankrekening en begroting 

Jan doet een voorstel voor een bank (voorkeur voor Triodos of ASN).  
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Contributie is tijdens de ledenvergadering vastgesteld op 15 euro per lid. Besloten wordt om de contributie voor 
het kalenderjaar 2021 te berekenen. Eventuele donaties zijn welkom. 

 

7. Werkgroepen 

Kern van de buurtvereniging zijn de werkgroepen. Er worden in eerste instantie vijf werkgroepen opgericht. Elk 
van de bestuursleden vormt de ‘linking-pin’ tussen de werkgroep en het bestuur.  

- Groen en pleinen: Lidwien  
- Sociale cohesie: Fura 
- Energietransitie: Jan  
- Verkeer en parkeren: Clemens 
- School: Elsbeth  

We spreken af dat iedereen een eerste bijeenkomst voor een werkgroep bij elkaar te roept met de mensen die 
hebben aangegeven dat ze interesse hebben voor een werkgroep.  Op de agenda voor deze bijeenkomst staat in 
ieder geval het maken van een beschrijving van het doel van de werkgroep.  

Voor de volgende vergadering staat op de agenda om te bespreken hoe de verantwoordelijkheden tussen 
werkgroepen en bestuur worden verdeeld.  

 

8. Communicatie 

De volgende punten zijn besproken met betrekking tot communicatie:  

- Lidwien neemt als secretaris ook de taken met betrekking tot communicatie voor haar rekening 
- We besluiten niet in zee te gaan met e-Captain. In plaats daarvan ontwikkelt Lidwien een website op 

basis van een Wordpress Template. Clemens stuurt de gegevens voor het domein.  
- Clemens neemt contact op met wijkmanager Karin Sluiter om te bespreken of het hoe een startsubsidie 

kan worden besteed aan communicatiedoeleinden.  
- Er is een mooi lokaal krantje dat de wijk Zandweerd beslaat. We proberen aansluiting te zoeken bij dit 

krantje. Clemens stuurt gegevens van de contactpersoon naar Lidwien.  

 

9. Planning vergaderingen 2020 

We plannen in deze opstartfase twee vergaderingen: woensdag 4 november en woensdag 9 december. Beide 
vergaderingen starten om 19:00 bij Fura.  

 

10. Rondvraag 

Geen vragen.   


