VERGADERING BESTUUR STICHTING HUIS VÓÓR DE WIJK
Maandag 14-09-‘20, 20.00 – 22.00u, Huis vóór de Wijk, Eimerssingel-Oost 266, Arnhem
Aanwezig: Elise Gerritsen (voorzitter, EG), Jurrien de Mik (secretaris, JM), Miriam el Hankouri
(penningmeester, MeH), Marcel de Haas (MdH), Lars Nieuwenhoff (LN)
Agenda
1. Notulen bestuursvergadering 7 juli 2020 worden vastgesteld en ondertekend.
Besluit:
01. Het bestuur besluit om de agenda, besluiten, jaarplan, begroting op hoofdlijnen en het
jaarverslag op hoofdlijnen na vaststelling door het bestuur en geanonimiseerd, te
publiceren op haar website.
02. Belanghebbers kunnen een agendapunt indienen op een ‘uiterste inbrengdatum’ voor
elke vergadering.
2. Reglement Bestuur
Besluit:
03. Het Bestuursreglement wordt vastgesteld.
04. Het reglement wordt geagendeerd voor de vergadering met TLO.
3. Bedrijfsvoering
a) De begroting 2021 wordt nog niet vastgesteld.
- De begroting wordt aangevuld met een post ‘Afschrijvingen’ voor m.n. de nieuwe
keuken.
- Tevens dient een corona-begroting te worden opgesteld voor het geval de corona ook in
2021 aanhoudt.
b) Financiën – stand van zaken e-boekhouden en overdracht Miriam.
Inmiddels is 100% van de bonnen en posten ingevoerd in e-boekhouden. Praktische
Zaken zal worden betrokken om het af te maken en over te dragen.
4. Bouw
Inmiddels zijn de bouwfondsen toegekend van het Oranjefonds, Dullertsstichting en
gemeente Arnhem. De Provincie besluit uiterlijk 25 september.
De bouwadviseur wordt benaderd om een nieuwe begroting en planning op te stellen.
Besluit
05. A) Indien 25 september de GO van de provincie komt, krijgen LN en JdM het mandaat
om de planning en begroting van de HELE verbouwing voor te bereiden en ter
besluitvorming door het bestuur voor te bereiden.
Of;
B) Indien 25 september er GEEN GO van de provincie komt, krijgen LN en JdM het
mandaat om de planning en begroting van de KEUKEN en het JEUGDHONK voor te
bereiden en ter besluitvorming door het bestuur voor te bereiden.
5. Planning periodiek overleg met Team Leefomgeving
Er wordt een bestuurlijk overleg met TLO gepland.
6. Koers 2021
Het proces om te komen tot een nieuwe visie en betrokkenheid van stakeholders wordt
besproken. Op 26 september worden de bewoners uitgenodigd voor een informatiesessie.
Zij worden betrokken door hun enthousiasme te pijlen via een folder waar vervolgens
opvolging aan wordt gegeven in enkele groepssessies. Ook wordt informatie betrokken via:
- Een werkbezoek aan Presikhaaf University (best practice) in de rand van dag.
- Toepassing van het Gemeenschappelijk Handelingskader.
1 Januari moet het nieuwe PVA klaar zijn.
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7. WVTTK
- Moestuin: LN heeft een subsidievoorstel geschreven voor uitbreiding moestuin, pluktuin
en water. Het bestuur van de moestuin vindt dit plan te groot en wil alleen water.
Besluit:
06.
Het bestuur besluit de subsidie over te dragen aan het bestuur van de moestuin
en hen verder niet hiermee te ondersteunen maar wel samen te blijven werken.
- Project Straatcoach: Dit project wordt gestart door het Veiligheidsberaad van de
burgemeester om de (jeugd/drugs)criminaliteit tegen te gaan. De vraag is of HvdW wil
meedenken over het oprichten van de organisatie hiervoor; o.a. governance,
werkgeverschap en geweldsinstructie. Het project is 3 jaar gegarandeerd gefinancierd.
Besluit:
07.
Het bestuur besluit dat LN de verkennende gesprekken kan voortzetten.
- Cash for trash project: de gemeente wil jongeren tegen betaling zwerfvuil laten
verzamelen en vraagt of HvdW hierin wil meedoen.
Besluit
08.
Het bestuur besluit deel te gaan nemen. LN kan dit verder oppakken met de
gemeente en partners in HvdW.
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