
Buurtvereniging Zwolsebuurt - 3e bestuursvergadering  

Datum: 9 december 2020, 19:00 via ZOOM 

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

1. Vaststellen agenda / Notulen  

De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

2. Relatie buurtvereniging en gemeente (met Thomas Eikelboom) 

Thomas is graag bereid om een van de komende vergaderingen aan te schuiven om voor te stellen. We kunnen 
dan bespreken waar we elkaar kunnen vinden of versterken. 

- Voorbeelden van zaken die in andere buurtverenigingen spelen  
- Mogelijkheden voor subsidies 

 

3. Werkgroepen 

- Aanstaande zondag gaat de werkgroep sociale cohesie rond met de koffiekar. Als eerste zijn de Everhart 
van Bronkhorststrat en Alexander Hegiusstraat als pilot aan de beurt. Het idee is om per straat een 
contactpersoon te regelen. Wellicht kan er dan tegen de tijd dat Corona weg is rondom burendag een 
leuk initiatief ontstaan.  

- Groen en pleinen: Eerste bijeenkomst is geweest. Er zijn drie leden die actief willen worden. Het 
ideeBeginnen met een Wijkschouw. Christel Tijhuis mogelijke trekker.  

- Bedrijvigheid en buurt: Het plan is om een brief te schrijven naar de school om nader kennis te maken.  
- Energietransitie: Geen nieuws. Vanaf volgend jaar gaat hieraan gewerkt worden.  
- Verkeer en veiligheid: Geen nieuws. Op dit moment is er beperkt interesse in deze werkgroep. Vanaf 

volgend jaar kijken of deze werkgroep van de grond te krijgen. Wellicht ook samenvoegen met Groen en 
pleinen.  

4. Financiën  

De bankrekening in aangevraagd en werkt. Omdat nog niet duidelijk is hoeveel leden zich daadwerkelijk zullen 
aandienen is het lastig om op dit moment een begroting te maken.   

Jan is bereid om 750 euro te lenen aan de stichting om initiële kosten te lenen aan de vereniging. Als de 
lidmaatschapsgelden binnenkomen zal deze lening worden vereffend. Mocht het onverhoopt mis gaan dan 
dragen de bestuursleden samen te lasten.  

Voor de belastingdienst zijn we niet omzetbelastingplichtig.  

Subsidie-aanvraag  

Clemens gaat na in hoeverre er haast is bij het doen van een aanvraag. Wanneer er grote haast is dan 

- Sociale activiteiten: koffiekar (en flyers)  
- Buurtkrant: (zie communicatie)  
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5. Communicatie 

Lidwien heeft een nieuwe versie van de website 
gemaakt binnen Strato (zie screenshot).  

- Voor de verschillende werkgroepen 
leveren de bestuursleden een stukje 
tekst aan.  

- Het is de bedoeling om voor April 
(wanneer het nieuwe contract ingaat) 
over te stappen op een Wordpress site. 
Dit is goedkoper en biedt meer 
mogelijkheden dan wat Strato biedt.  

 

Verder heeft Lidwien twee flyers gemaakt (links algemeen, rechts uitnodiging voor koffie):  

  

 

Lidwien heeft inmiddels Liesbeth Kappert van de buurtkrant gesproken. Ook zij willen graag samenwerken. We 
kunnen een pagina met nieuws over de buurtvereniging vullen voor een onkostenvergoeding van 150 euro. De 
buurtkrant wordt in een oplage van 6000 verspreid door de buurt. Het idee is om twee artikeltjes te maken: een 
over de stand van zaken (oprichting, website, werkgroepen) en een over iets inhoudelijks uit een van de 
werkgroepen. De deadline voor het aanleveren van kopij (liefst met foto) is eind januari.  

6. Rondvraag 

Data voor komende vergaderingen:  

- Woensdag 13 januari, 19:00  
- Woensdag 10 februari, 19:00 
- Woensdag 10 maart, 19:00 

 

Vragen of opmerkingen? Lid worden? Actief worden? 

Kijk op www.bvzwolsebuurt.nl of mail naar info@bvzwolsebuurt.nl

Het doel van de buurtvereniging 
Zwolsebuurt is om te zorgen voor 
een veilige en leefbare 
woonomgeving in de Zwolsebuurt 
in Deventer. Leden van de 
vereniging kunnen ideeën 
aandragen of echt actie 
ondernemen. Het gaat om 
bijvoorbeeld de groene omgeving, 
veilig verkeer of het verbinden 
van buren. Activiteiten worden 
georganiseerd vanuit 
werkgroepen. In de werkgroepen 
zitten enthousiaste 
buurtbewoners en een 
vertegenwoordiger uit het 
bestuur. 


