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Algemene ledenvergadering Buurtwerkkamer TOP 

08-12-2020 19:00 DIGITAAL 

Aanwezigen Gert, Daniëlle, Miranda, Jannie, Katja 

Afwezig met 
afmelding 

Patries, Lieke, Juriaan 

Welkom 

 Danielle 

Onderwerp Welkom, agenda 

Danielle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Terugblik 2020 

 Danielle 

Onderwerp 2020 

Het gaat goed met onze buurtwerkkamer, het is behoorlijk druk. Even heeft alles op een laag pitje gestaan 
aan het begin van de coronacrisis. Maar al snel werden bewoners geholpen op afspraak, zijn er maaltijden 
rondgebracht, is er een boodschapendienst opgezet. Werd de Nederlandse les en huiswerkbegeleiding op 
afstand gedaan. En is er een paasbrunch thuisbezorgd.  
Op het moment dat we weer zijn geopend is de toeloop naar de buurtwerkkamer weer op gang gekomen. De 
inrichting is aangepast, we kunnen een beperkt aantal bewoners ontvangen, proberen op afspraak te werken. 
We houden het coronabeleid in de gaten en passen ons hierop aan.  
Onlangs is er 1x per maand hulp bij financiën op het programma bij gekomen. Hebben we deelgenomen aan 
het Stadsdiner op wereld armoededag. En heel recent is er de mogelijkheid gekomen om de eettafels met de 
U-pas te betalen. 
Daarnaast heeft Danielle ons ingeschreven voor deelname aan de toegankelijkheidsprijs. De prijs hebben we 
niet gewonnen. Maar naar aanleiding hiervan is er wel een toegankelijkheidssubsidie aangevraagd om de 
ingang van de buurtwerkkamer aan te passen. Het moet nog duidelijk worden of we deze subsidie krijgen 
toegekend. 
Een andere subsidie die Danielle heeft aangevraagd is het Buurtfonds, deze subsidie hebben al we l 
toegekend gekregen.  

Toekomst 2021 

 Gert 

Onderwerp 2021 

De toekomst ziet er goed uit, nu we weten dat we voor BuurtWerkKamer Top de volledige aangevraagde 
subsidie gaan ontvangen. Gert legt uit dat er nu drie voorwaarden zijn aangezien we wel de volledige subsidie 
uit SPDO hebben gekregen en er geen onderverdeling is tussen VIVE en SPDO. Dit gaat dan om 
gediplomeerde begeleiders, meer informatie volgt hier nog over. Wel werken aan schuldhulptoeleiding en niet 
teveel aan schuldhulpverlening, En voor de verbinding in Zuilen is het bedrag goedgekeurd, excl. Huisvesting. 
Maar die is gevonden bij COV. 
 
Daarnaast gaan we een bijdrage ontvangen van NN, deze bijdrage is nu begroot op € 8.000,-, hiervoor moeten 
we naar verwachting wel plmns 10 personen helpen op het gebied van schuldhulptoeleiding. Op dit moment 
worden dit soort vragen opgepakt door Katja en Bilal. Er zijn meerder buurtwerkkamers die met de procedure 
Schoon Schip werken. Wellicht is er de mogelijkheid dat wij dit ook op gaan pakken. Gert stuurt de 
beschikbare informatie door.  
 
Daarnaast worden de woningbouwcoöperaties benaderd voor een bijdrage.  
 
Vaststellen notulen 23 januari 

 Danielle 

Onderwerp Notulen 23 januari 2020 

Deze worden vastgesteld. 

Kascontrolecommissie 

 Danielle 

Onderwerp Kascontrole 

Jannie en Walter hebben 25 november 2020 de kascontrole uitgevoerd en het kasboek van 2019 op orde 
bevonden. Zij adviseren de Algemene Vergadering aan het bestuur van de bewonersvereniging decharge te 
verlenen voor het door hen gevoerde beleid.  
 
 
Toetreden bestuursleden 

 Danielle 

Onderwerp Algemeen bestuurslid 
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Jannie draait al een tijdje mee met het bestuur en heeft zich verkiesbaar gesteld voor het bestuur. Dit is 
voorgelegd in onze digitale stemming en hiermee is Jannie verkozen tot bestuurslid.  

Huishoudelijk reglement 

 Danielle 

Onderwerp Huishoudelijk reglement 

In de digitale stemming is het huishoudelijk reglement goedgekeurd.   

Rondvraag – overige nieuws 

 Katja 

Onderwerp Rondvraag - overig nieuws 

Er zijn geen verdere vragen. Katja blijft voorlopig onze buurtwerkkamer ondersteunen. Souhaila gaat haar 
werkzaamheden hervatten. Ze komt binnenkort koffie drinken.  

Actiepunten Verantwoordelijke Einddatum 

Toesturen informatie Schoon Schip Gert  

   

 
 
 
 
 


