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Datum:
Tijd:
Locatie:

Concept Notulen ALV
12 december 2016
20.00 uur
Bleij

Aanwezig:
Bestuur: Jack Hoogeboom (JH, voorzitter),Wieger-Jan Posthumus (WP, penningmeester),Floor Tuink
(secretaris), Niels Eernink (NE, algemeen bestuurslid), Wiland Toelen (WT, algemeen bestuurslid),
Martijn Oosterhuis (MO, secretaris ad-interim), Anna Beentjes (AB, algemeen bestuurslid, notulen),
Ruben Cieremans (RC, algemeen bestuurslid)
Leden: Christine Bosch en Folco de Jong (Bosch en de Jong), Krista Wigbout (Stairk), Karen Muires
(Kwiezien), Suzanne Beintema (Beppie Bakgraag), Harry-Jan Bus (Theater Walhalla), Lammert
Wiegmink (Wijnhaven Wijnimport), Michiel de Bruin (Bleij), Patricia Lavado (Ceviche e Mas)
1). Opening en vaststellen agenda
Er zijn geen extra punten voor de agenda
2). Mededelingen
Het bestuur stelt voor om het aantal Algemene Ledenvergaderingen terug te brengen naar 1 per jaar
in juni/juli. Daarnaast kunnen ondernemersontbijten en events worden aangeboden.
De kaart van de “Nieuwe Maasoevers” met wandel-en fietsroutes ligt bij boekhandel Bosch en de
Jong. Voor ondernemers is het interessant hierbij aan te sluiten.
Het is niet duidelijk bij wie de ondernemers moeten zijn m.b.t. informatie over de ontwikkelingen
van Fenix 2 en tot wanneer ze kunnen blijven. Namens de huurdersvereniging Fenix II wordt een
brief naar de wethouder gestuurd. De OVK zou kunnen aanhaken door ook officieel een brief te
sturen en te vragen naar de beslistermijn. De Gemeente moet antwoorden. Ruben maakt een
afspraak met bestuur OVK en twee leden van de huurdersvereniging.
3). Vaststellen notulen ALV 4 juli 2016
De notulen van de ALV 4 juli 2016 worden vastgesteld.
M.b.t. de activiteitenlijst: de tapdance workshop van Constance van Drunen vindt in maart plaats.
4). Specifieke onderwerpen
a). Terugkoppeling en vooruitblik
- In maart was er een bezoek met workshop bij de RDM Innovation Experience.
- De aanlegsteiger van de watertaxi gaat door en komt waarschijnlijk bij de loopbrug

-

Het Comedy Festival heeft plaatsgevonden. Ze zijn een volgende keer weer welkom
Er is een bijeenkomst over Polsgebied geweest. De ontwikkelingen gaan snel en richt zich
meer op de metro en de Afrikaanderwijk. Het heeft niet direct relatie met het Deliplein.
De kerstmarkt heeft plaatsgevonden. M.b.t. een eventuele subsidie voor de Kaapse markten
moet aan het begin van het jaar een plan met begroting worden opgesteld.

b). Samenstelling bestuur
Martijn Oosterhuis heeft Krista ad interim vervangen. De kandidaatstelling van Floor Tuink als
nieuwe secretaris wordt goedgekeurd door de ALV.
c). Financiën
De vereniging staat er goed voor. Er staat € 16.000,- op de rekening. De penningmeester moet wel
trekken aan het tijdig betalen van de facturen.
d). Project Deliplein en omgeving
De brochure is klaar, wat het einde betekent van het project Stad en Co. Hiermee kunnen we ons
netwerk benaderen. De leden kunnen bij Jack aangeven hoeveel ze nodig hebben.
Er zijn voor 2016-2018 concrete doelen vastgesteld, die uitgewerkt worden in concrete adviezen.
De werkgroepen, wat een advies was van Stad en Co, zijn geformuleerd, maar dit kan nog strakker.
Het is belangrijk om hierbij partners te betrekken. Inmiddels lopen er ook enkele acties en wordt een
subsidieaanvraag naar de Gemeente gemaakt voor bewegwijzering en routes.
Er is sprake van het instellen van een straat-conciërge. Niels heeft hierover al een gesprek gehad. Als
we dit door willen trekken naar het Deliplein moeten daarvoor een plan geschreven worden. De
Gemeente staat ervoor open.
De vereniging wil meer grip krijgen op de panden in de buurt. Nu hoorden wij via de media van de
verkoop van het pand van RAUW.
De campagne “Kan jij de Kaap” aan komt stil te liggen. Er is aanbod naar de vereniging gedaan om
het over te nemen. Dit houdt wel wat werk in o.a. het beheer van de website, dat nu bij Stefan ligt.
Vraag is of de slogan nog actueel is. De werkgroep Promotie en Marketing gaat hiermee aan de slag.
Folco vraagt zich af of de evenementen goed in de Rotterdamse uitlijsten vermeld staan. De deadline
voor aanmelding staan op de website en is ca. 1,5 maand voor het tijdstip van de activiteit.
Het is gratis reclame / promotie.
Patricia: de informatie van het laatste overleg met de Gemeente was nog niet beschikbaar toen de
brochure gedrukt werd. Er is meer licht nodig op het plein (en de rest van Katendrecht tot aan het
Polsgebied). Dit is destijds met subsidie opgevangen. De Gemeente betaalt de stroom. Het
onderhoud is voor eigen rekening. Niet iedereen betaalt mee. Voor Walhalla is het veel werk om de
facturen door te sturen. Het is de vraag wie er baat bij heeft.
Voor de verlichting en de luifels zou dezelfde procedure kunnen worden gevolgd als voor de
bewegwijzering. Martijn en Wieger-Jan nemen het plan oversteek Deliplein op zich en spelen daar

met name in op de veiligheid. Ze zullen participanten benaderen. Ruben stelt voor om de
bewegwijzering mee te nemen en het als een integraal plan aan te bieden.
Karin mist de actiepunten en heeft niets meer van de werkgroepen gehoord.
De bestuursleden die in werkgroepen zitten moeten de andere leden activeren en niet allemaal
dezelfde leden benaderen. De werkgroepen moeten gevoed worden en via nieuwsbrieven moeten
de leden op de hoogte gehouden worden. De prioriteiten voor de werkgroepen zijn:
1). Openbare ruimte (oversteek Deliplein)
2). Bewegwijzering
Niels heeft contacten m.b.t. een tijdelijke inrichting van de looproutes e.d. en vraagt wie hierover
mee wil denken.

5). Kennismaking nieuwe leden
Er zijn geen nieuwe leden op de ALV
6). Rondvraag
7). Sluiting en borrel
De voorzitter sluit de vergadering en er wordt afgesloten met een drankje en een hapje.

