Ledenvergadering 21 februari 2018
concept-verslag

1. Opening
Frans Sträter heet de aanwezigen welkom. Er zijn 20 van de 81 leden aanwezig. Van 14 leden is
bericht van verhindering ontvangen. Na een vraag over de volgorde van de agendapunten wordt
de agenda geaccepteerd.

2. Notulen ledenvergadering 20 september 2017
Wijzigingen bij de tekst:
- Bij punt 3 voortgangsrapportage: het experiment woningtoewijzing betreft niet alleen ’t
Kampje maar ook Ter Beekhof.
- Punt 3: niet Thea de Bruin maar Annemiek Elling heeft het voortgangsverslag van januari
2018 geschreven.
Hierna keurt de vergadering het verslag goed.
Naar aanleiding van het verslag zijn er de volgende vragen en opmerkingen:
- Punt 3: waarom is er nog geen duidelijkheid over koffiedrinken voor bewoners? Frans Sträter
legt uit dat dit komt door een moeizame discussie met de Zorggroep, die tot afspraken moet
leiden over het gebruik van Studio Idee.
- Wie horen tot de doelgroep van Kampje-Plus als het om senioren gaat? Antwoord: onder het
experiment woningtoewijzing vallen ’t Nieuwe Kampje (een groot deel ervan) en Ter Beekhof. Een ander deel van ’t Nieuwe Kampje en de aanleunwoningen van de Bastertlaan vallen
onder de Zorggroep voor de toewijzing van woningen; ‘t Kampje-Plus heeft daar niets over te
zeggen. Voor de andere activiteiten van t Kampje-Plus - buiten woningtoewijzing - is de doelgroep veel ruimer.
- Punt 7 toekomstig programma: Thea de Bruin wijst erop dat de computercafé’s in Stichtse
Vecht zijn verhuisd naar de bibliotheken.
- Punt 8 rondvraag: de handleiding voor huurders en participanten is in een vergaand stadium
en zal spoedig beschikbaar zijn.
- Punt 8: in het schoonmaakcontract zijn ook de keukens opgenomen.
- Punt 8: over samenwerking inzake vrijwilligers is goed contact tussen Kampje-Plus, Studio
Idee, Welzijn Stichtse Vecht en de Zorggroep.
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3. Bestuur
De voordracht voor het nieuwe bestuur wordt toegelicht. Daarna worden de nieuwe bestuursleden met instemming gekozen. Het zijn:
 Voorzitter: Rien Klein Meuleman
 Penningmeester / Secretaris: Jan Landstra
 Algemeen bestuurslid: Lynn Goossens
Annemiek Elling gaat op termijn uit het bestuur maar blijft voorlopig meewerken, vooral voor secretariaatswerk en website.
Jan Landstra bedankt, namens het bestuur en de leden, Frans Sträter voor al zijn inspanningen
als voorzitter. Frans verdwijnt niet van het toneel maar wordt voorzitter van de stichting Studio
Idee. Aansluitend is er nog een presentje (en dankwoordje) voor twee bestuursleden van het
eerste uur: Toos Hoogveld en Thea de Bruin.
Hierna neemt Rien Klein Meuleman het voorzitterschap van de vergadering over.

4. Voortgangsrapportage coöperatieve vereniging ’t Kampje-Plus
Er is waardering voor het verslag dat op verzoek van de vorige ledenvergadering is gemaakt.
Er zijn geen vragen.

5. Financiën
Jan Landstra licht de exploitatierekening over 2017 toe. Zoals voorspeld zijn de inkomsten gestegen, met name door de subsidie voor de kwartiermaker en de verhuur van Studio Idee. Het bestuur en ook de accountant constateren dat de coöperatie financieel gezond is.
De coöperatie kan nu ruim €30.000 aan de stichting overmaken en nog enige reserve houden
voor eigen onkosten. Daarmee heeft de stichting een startkapitaal (na aftrek van de kosten) van
tussen de €12.000 en de €15.000 om te besteden aan de inrichting van de ruimte.
Desgevraagd zegt Jan dat de actiedag €2016,- heeft opgebracht, na aftrek van de kosten.
Vervolgens geeft de penningmeester een toelichting bij de posten op de begroting voor 2018. De
vergoeding van Habion voor de rondleidingen is een ‘stelpost’, het precieze bedrag en aantal
rondleidingen zijn nog niet duidelijk.
Hierna wordt de begroting met applaus vastgesteld.

6. Samenwerking met Studio Idee
Dit punt bestaat uit twee delen:
 Concept-convenant (contract) voor de samenwerking tussen Coöperatie Kampje-Plus en Studio Idee.
De tekst voor het convenant wordt goedgekeurd met het verzoek om betrokkenheid van de
coöperatie bij de inrichting van Studio Idee mee te nemen in de overwegingen (eventueel
adviesrecht).
 Voortgangsverslag Studio Idee.
Naar aanleiding daarvan zijn er de volgende vragen en opmerkingen:
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-

-

-

-

Wat houdt het investeringsprogramma van €15.000 voor de buitenruimte in? Antwoord: dit
is voornamelijk bestemd voor een kinderspeelplaats. Studio Idee heeft van de gemeente een
toezegging gekregen van €16.000 uit het leefbaarheidsbudget. Vanuit de vergadering wordt
gesteld dat dit een kans is voor participatie van de gemeenschap - o.a. de kinderopvang in de
omgeving en ouders van jonge kinderen uit Cronenburg.
Wordt de inrichting multifunctioneel (niet te zware meubels)? Welk plan zit er achter de inrichting? Er is nog steeds weinig vooruitgang zichtbaar. Frans Sträter zegt dat dit pad loopt
via kleine stapjes en dat hij veel lof ontvangt voor de vorderingen. Hij wil graag een eigen lijn
uitzetten met het bestuur en de trekkersgroep van de stichting. De afwegingen hebben ook
te maken met de noodzakelijke uitgaven, bijvoorbeeld voor een afzuiginstallatie in de keuken. Vanuit de vergadering wordt desondanks gevraagd om ook rekening te houden met signalen vanuit het dorp. Conclusie: breng naar buiten wat de plannen zijn en besteed zorgvuldig aandacht aan de pr.
Bij het punt “Programmaontwikkeling” is het verzoek om niet te veel ‘van binnen naar buiten’ te organiseren maar partners te zoeken in het dorp, die thema’s (clusters) helpen verder
ontwikkelen. Marijke Boot van Welzijn Stichtse Vecht wijst erop dat zij ook tips kan geven in
deze.
Gevraagd wordt om ook de participanten van het participantenoverleg te betrekken bij de
ontwikkeling/uitwerking van het programma, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek bij het cluster
literatuur.

7. Rondvraag
-

Klachten over vernielingen aan terrassen graag bij makelaar vd Linden melden.
Technische en praktische aspecten betreffende het buitengebied melden bij het ‘beheersoverleg’. Dit kan via ’t Kampje-Plus.
Blijft Studio Idee op de agenda van de coöperatie? Antwoord: in grote lijnen wel, valt ook
onder de doelstellingen van Kampje-Plus.
Niet alle leden hebben mail, zij krijgen berichten van de coöperatie in de brievenbus. Maar
ook zij die wel over internet beschikken, hebben lang niet altijd een printer. Het bestuur van
’t Kampje-Plus belooft om daar in de toekomst rekening mee te houden.

Welzijn Stichtse Vecht
Na de pauze vertelt Marijke Boot, opbouwwerker bij Welzijn Sichtse Vecht over de aanpak van de
stichting en de raakvlakken met ’t Kampje-Plus. De raakvlakken liggen bijvoorbeeld op het terrein van
goed luisteren naar wat leeft onder de bevolking en mensen of groeperingen met elkaar in verbinding brengen.
Zij brengt haar informatie op een originele en interactieve manier, waarvoor hulde. Haar verslag is
beschikbaar en wordt aan de leden toegestuurd.
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