
NOTULEN BIJEENKOMST DENK WERKGROEP CULTUREEL

9 APRIL 2022 VAN 11.00 - 13.00

Afw: m.k.g. Rita de Vries ( 6 maanden in het buitenland vanwege haar gezondheid )
Alfred van den Heuvel
Maria Kranendonk
Andrea Rietbergen

Gast:            Yvonne Witter

Een agendapunt wordt nog toegevoegd op aanvraag van Ans: Informatie over
Buurtonderzoek.

1. Voorstelrondje

Thessa van der Voort is nieuw in onze werkgroep, maar wel reeds lid vanaf de start van de
Woongroep.
Yvonne Witter is geen lid van de Woongroep , maar houdt zich bezig met woongroepen en
senioren en ondersteunt het Bestuur, indien er vragen zijn. Zij kan meedenken in het op te
richten werkgroepje “Fondsen “. De werkgroep kan dus ook haar hulp inschakelen. Dank
je Yvonne, voor deze bereidheid.

2. N.a.v. de notulen 30 oktober 2021

De website is klaar en er staat nu een portaal op waar alleen de leden van de Woongroep
toegang tot hebben om activiteiten in te zien. Vraag vanuit het Bestuur of iemand zich
beschikbaar wilde stellen om deze activiteiten te plaatsen. Thessa meldde zich en Inge gaat
Maria als reserve vragen. ACTIE: INGE

Nagekomen informatie: Het werd toch wat te ingewikkeld voor Thessa en nu doet
voorlopig Ingrid Docter deze activiteiten , invoeren. Dus heb je een activiteit te melden, meldt
dat dan bij Ingrid en vergeet niet regelmatig op de nieuwe website te kijken.

Andrea wordt de huisfotograaf van de website en wordt ingewerkt door Ingrid.

Bob Haverhoek is de voorzitter van het Praathuis en de Keuken en Raymonde Haverhoek is
voorzitter van de Tuingroep.

Groepsapp is aangemaakt en iedereen staat er nu in.

3. Mededelingen vanuit het Bestuur

Aan Andrea is gevraagd om in juni een boottocht te organiseren op het Naardermeer. Vraag
van Ans wie haar kan helpen met de organisatie van die dag. Actie Inge, zij meldt zich
bij Andrea



4. Mededelingen vanuit de Denk Werkgroep Cultuur

Thessa vestigt  de aandacht op 14 mei. Dan vindt er een benefietconcert plaats in de Grote
Kerk in Weesp voor Oekraïne. Ook spelen enige musici uit de Oekraïne
mee. Zie ook de website om tickets te kopen. Goedkoper voor ons met de actiecode :
concert PHIL2022. Aanvang 15.00  Dus eerst de workshop en lunch en daarna een concert
voor de liefhebbers.

Thessa wijst op een tentoonstelling in Haarlem in de Janskerk , waar anonieme
verzetshelden uit de Tweede W.O. een gezicht krijgen.

4a. Buurtonderzoek Oversingel etc. ingebracht door Ans

Aangezien wij geen buurthuis zijn , is het misschien zinvoller om een informatieavond te
organiseren als de grond juridisch rond is en om geen buurtonderzoek te doen. Dan kunnen
wij o.a. laten weten wat mogelijke activiteiten van ons zijn en waar mensen uit de buurt op in
zouden kunnen tekenen.

Actie : Ans, zij neemt dit mee
naar de Bestuursvergadering op 20 april.

5. Onderzoek naar mogelijkheden subsidieaanvragen

Inge heeft wat info verzameld van wat tot dusver is gedaan op dit gebied. Haar zoon heeft
ook nog wat fondsen toegevoegd en gewezen op het Fondsenboek 2022. Aangezien het
een dure aankoop is, mag dit boek een paar dagen geleend worden. Zijn advies : neem
twee dagen van 4 uur. De een  zoekt online de desbetreffende fondsen op en de ander
maakt aantekeningen b.v. over de bedragen die je als subsidie kan aanvragen.

Daarnaast heeft Inge gekeken naar de website van de “Culturele Avonturiers “, maar dat
lidmaatschap kost 180 euro per jaar. Je kan als Stichting dan wel gratis online workshops
volgen b.v.op 14 mei de workshop “Fondsenwerving “. Je kan begeleiding krijgen bij
aanvragen en er is een overzicht van ruim 200 cultuurfondsen.

Ook Yvonne heeft een aantal Fondsen voor ons opgezocht en stuurt ons ook nog een
Inspiratieboekje door. Actie: Yvonne

Voorstel: Opzet werkgroepje die zich gaat bezighouden met “Fondsen “. Eric stelt zich
beschikbaar en Ans gaat ook proberen of 1 of 2 leden van het “Praathuis “mee willen doen.
Yvonne sluit zich aan , ter ondersteuning.

Actie Inge : zij benadert
Andrea en Alfred

Actie Ans: zij benadert leden
van het Praathuis en brengt het voorstel in bij het Bestuur op 20 april. Graag een
duidelijke taakomschrijving.

6. Er komt een bewonersvereniging. Bob Haverhoek is hiermee bezig. De Stichting blijft er
boven hangen ( Raad van Bestuur )



Culturele ANBI status ( algemeen nut beogende instelling ) is n.v.t.. Wij zijn en worden geen
buurthuis.

7. Wvttk

Het was Ans opgevallen , tijdens ons etentje op 19 maart bij Aaltje, dat zoveel mensen bij
het voorstelrondje met muziek bezig zijn.

Het leek haar een leuk idee als er een groepje kon ontstaan om zo een muzikale inbreng te
hebben , tijdens onze gezamenlijke bijeenkomsten.

Actie Inge: zet dat uit bij Maria

8. Afsluiting

Let op : de volgende vergadering is 9 juli van 11.00 tot 13.00 bij Eric. Adres :
Verlengde Buitenveer 13-15 in Weesp. ( de studio ( roze / geel ) bevindt zich op het
terrein van Autobedrijf de Baan. Je kan daar onbetaald parkeren.


