
Buurtvereniging Zwolsebuurt - 2e bestuursvergadering  

Datum: 4 november 2020, 19:00 via ZOOM.  

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

 

1. Vaststellen agenda  

De agenda wordt overgenomen zoals voorgesteld.  

 

2. Stand van zaken oprichting 

De statuten van de buurtvereniging zijn gedeponeerd bij notaris Brummelhuis in Deventer. Ook zijn we 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Rekeningen zijn richting Jan gegaan.  

 

3. Stand van zaken bankrekening 

 

a) Openen bankrekening 

Ideële banken zijn veel duurder of staan niet open voor verenigingen. Jan opent een rekening bij de Rabobank en 
zorgt dat ook Clemens en Lidwien rekeninghouder worden.  

b) Innen contributie 

Jan stelt een brief op aan de leden met daarbij een factuur en een mogelijkheid voor automatische incasso.  

 

4. Contact met gemeente / wijkmanager 

Karin Sluiter (de Wijkmanager) is op dit moment helaas niet beschikbaar. Een collega’s (opbouwwerker Thomas 
Eikelboom en wijkmanager Robert Saris) verzorgen (tijdelijk) het contact met de gemeente. Over bedragen tot 
1000 euro mag de wijkmanager zelf beslissen. Daarboven worden ideeën voorgelegd aan het wijkteam. Plannen 
moeten gericht zijn op zaken als sociale cohesie. Het streven is om nog dit jaar een plan in te dienen. Eventueel 
bestaat de mogelijkheid om de activiteit volgend jaar uit te voeren.  

De gemeente heeft overigens aangegeven dat er behoefte is aan mensen die plaatsnemen in het wijkteam. 
Wellicht kunnen we dit via de werkgroepen en eventuele andere kanalen te communiceren.  

Clemens nodigt Thomas Eikelboom (medewerker wijkteam) uit om tijdens de volgende bestuursvergadering te 
komen praten over manieren waarop de buurtvereniging en gemeente samen kunnen werken.  

  

5. Opstarten werkgroepen  

De verschillende groepen zijn aan het opstarten. De eerste bijeenkomsten zullen gericht zijn op kennismaken, de 
rol van het bestuur uitleggen en het uitwisselen van ideeën.  

De werkgroep met betrekking tot school is al eens bij elkaar geweest. Een van de leden van deze werkgroep gaat 
een brief opstellen met als doel om kennis te maken met de school.  

Bestuursleden zullen, zeker in het begin, actief bijdragen aan de verschillende groepen.  
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6. Communicatie  

Lidwien heeft contact gehad Liesbeth Kappert van de wijkkrant Buurtnieuws van de bewonersvereniging 
Zandweert. Ze praten binnenkort verder over mogelijkheden om samen te werken. Verder onderzoekt Lidwien de 
mogelijkheid om een Wordpress Website te ontwikkelen. Clemens geeft de login gegevens door. Ook zal Lidwien 
een voorstel doen voor een logo.  

Het voorstel is om, als we goed en wel zijn opgestart, een bescheiden evenement te organiseren. De 
aankondiging hiervan is een goed moment om nog eens een flyer rond te brengen.  

 

7. Rondvraag 

De volgende punten worden nog besproken:  

- Wellicht is het mogelijk om vanuit de buurtvereniging een rol te spelen om de gevolgen van de 
coronapandemie wat te verlichten. Mogelijkheden zijn het organiseren van een zoomsessie, het doen van 
boodschappen of wandelen met buurtgenoten. Fura brengt dit punt in bij de werkgroep die gaat over 
sociale cohesie.  

- Aan allen de taak om overzicht te krijgen van subsidiemogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen weer 
worden teruggekoppeld naar de werkgroepen.  

 

 


