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Aanwezigen Daniëlle, Katja, Pieter, Patries, Carmen, Miranda, Julio, Luz, Angelique, Juriaan 

Afwezig met 
afmelding 

Lieke, Gert 

Welkom 

Danielle opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Toekomst 2022 

De toekomst ziet er goed uit, de financiering voor 2022 via de gemeente is toegekend, ondanks de 
overvraging bij de gemeente aan SPDO bijdrages. We lijken nu toch echt goed op de kaart te staan, waar het 
gaat om het zijn van een welzijnspartij voor bewoners in de gemeente Utrecht. Ook gaan meerdere 
woningcorporaties een bijdrage geven.  
 
Nationale Nederlanden heeft weer toegezegd een bijdrage te leveren voor hulp, waar het gaat om 
schuldhulptoeleiding. Juriaan gaat in januari een bijeenkomst organiseren over de methodiek Schoon Schip . 
 
Per 1 december is Angelique gestart als assistent teamcoördinator. 
 
Ook zijn er nieuwe vrijwilligers bijgekomen, maar hebben we zeker de ambitie om nog meer vrijwilligers aan 
ons te binden vanuit de wijk. 
 
Op dit moment heeft het VSB fonds toegezegd en zijn er nog meer fondsen benaderd om het mogelijk te 
maken om Julio in dienst te nemen. O.a. op het gebied van communicatie. 

Vaststellen notulen 18 mei 2021 

Deze worden vastgesteld. 

Toetreden bestuursleden 

We hebben drie kandidaat bestuursleden, Pieter, Carmen en Luz. Via de digitale stemming is iedereen 
aangenomen voor de bestuursfunctie.  

Aftreden bestuursleden 

Patries geeft aan af te treden als bestuurslid en wenst  de nieuwe bestuursleden succes Juriaan geeft namens 
Lieke aan dat zij ook gaat aftreden.  
 
De aftredende bestuursleden worden enorm bedankt voor hun hulp bij het opzetten van de 
bewonersvereniging. Op een later moment in 2022 is het de bedoeling om een moment in te plannen om 
fysiek bij elkaar te komen om afscheid te nemen.  

Rondvraag – overige nieuws 

Het nieuwe bestuur gaat in januari bijeen komen om voor een eerste vergadering. 
 
Qua ICT zijn er een aantal openstaande vragen en problemen. Katja inventariseert de opstaande punten. 
Juriaan geeft dit vrijdag vast aan. Zodat dit nu spoedig opgelost kan worden 
 

 


