Verslag ALV Buurtcooperatie OHG d.d. 11 december 2017

1. Opening en welkom
Jos van der Lans opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
2. Beeldverslag 2017
Het jaarverslag over 2017 is gemaakt aan de hand van foto’s. Vervolgens wordt de aanwezigen
gevraagd wat voor hen het meest leuke, bijzondere moment is in het afgelopen jaar bij de
Buurtcoöperatie:
- Goede ervaring met de Buurtbel. Had hulp nodig bij de verhuizing en er kwam snel een
reactie . Ik ben prima geholpen.
- Vrijheidsmaaltijd op 5 mei;
- Zaal huren voor een reünie met oud-collega’s;
- OHG Loop leuk voor alle leeftijden;
- Hele leuke contacten opgedaan;
- Buurtmaaltijd. Lekker eten en betaalbaar;
- Diversiteit. Er komen mensen met verschillende achtergronden in de Eester;
- Netwerk alleenstaande vrouwen in de Watertoren.

3. Verslag ALV van 12 december 2016
Vastgesteld.
4. Jaarrekening 2015 -2016 + verslag kascommissie
De kascommissie heeft de jaarrekening geaccordeerd. Wel hebben ze 3 aanbevelingen gedaan.
Het Bestuur neemt deze aanbevelingen over. Deze aanbevelingen zijn als bijlage bij het verslag
gevoegd.
De ledenvergadering verleend het Bestuur decharge voor het gevoerde financieel beleid in het
jaar 2015-2016.
5. Ledengroei en vaststellen contributie 2018
De ledengroei blijft achter bij de verwachtingen. In september is er een brainstorm geweest met
actieve bewoners die aangaven dat we buurtbewoners meer moeten verbinden met de
Buurtcoöperatie. Gevraagd wordt ideeën te geven over hoe we buurtbewoners meer aan ons
zouden kunnen binden. Hieronder de ideeën in volgorde van belangrijkheid (meeste stemmen
van de aanwezigen):
- Nieuwe bewoners bekend maken met het OHG; aansluiting bij Buurtgids
- Kunst en Cultuur: opzetten huiskamertheater, voorlezen acteur, jeugdige reporters filmpjes
laten maken.
- Jonge gezinnen: hulp met financiële planning, opvoedspreekuur, zwemles organiseren.
- De Eettafel meer bekendheid geven. Kindereettafel.
- Meer jongeren betrekken.
- Meer leuke dingen organiseren: film, wijnproeverij, chocolade party, pubquiz, maandelijkse
buurtborrel.
De vrijwillige bijdragen van bewoners/zzp’ers blijft ongewijzigd. T.w. richtbedrag € 60 en
minimaal € 25 en M2vriend € 180.

Toekomstplannen
1. Er wordt een toelichting gegeven op de 2 grote projecten die we in 2018 gaan doen.
Margreet vertelt over het project LOhuizen, waar statushouders en Amsterdamse jongeren
samen gaan wonen. Vanuit de Buurtcoöperatie wordt het maatschappelijk programma ingevuld,
samen met BOOST.
2. Er volgt ook een toelichting op de plannen met betrekking tot de Toekomstwerkplaats OHG.
De Buurtcoöperatie wil een Burgertop organiseren met als thema de toekomst van het Oostelijk
Havengebied. Op de website is meer informatie te vinden.
Het Bestuur heeft samen met actieve Buurtbewoners een aantal prioriteiten benoemd. We
vragen de leden te stemmen en daarmee hun voorkeur aan te geven. Hieronder de prioriteiten
zoals aangegeven door de leden:
- Financiële positie: ledenwerving, gebruikers binden, subsidies, sponsors, relatie met
ondernemers.
- Meer trekkers: mensen verleiden tot initiatieven, bereik verschillende bewonersgroepen.
- Regie voeren op de zorg in de buurt: Betrokkenheid en bereidheid om elkaar te helpen. Zelf
zorg inkopen.
- Samenwerking ZZP-ers, ondernemers en andere initiatieven: Versterken van de
buurtnetwerken.
- Bijhouden wat we doen: Voor wie, wat wanneer. Beter gebruik maken van de digitale
mogelijkheden.
- Branding Buurtcoöperatie OHG: Bekendheid, Beeldvorming, communicatie.
6. Begroting 2018
Een aantal leden geven aan dat ze een andere opzet van de Begroting verkiezen. De begroting is
nu gerubriceerd op projecten. De leden zouden liever inzichtelijk hebben hoeveel er uitgegeven
wordt aan personeelskosten, materieel etc. De Penningmeester zegt toe te onderzoeken of dat
mogelijk is.
De begroting 2018 wordt vastgesteld.
7. Samenstelling Bestuur
Er wordt afscheid genomen van 2 bestuursleden Stephan Jackmuth en Riki Molenkamp. Stephan
en Riki hebben het allebei druk met hun nieuwe banen. Zij hebben zich beiden enorm ingezet
voor de oprichting van de Buurtcoöperatie en de ledenvergadering bedankt hen daarvoor.
Truus Ophuysen stelt zich kandidaat als bestuurslid. Truus wordt verkozen.
We hebben nog steeds behoefte aan bestuursleden.
8. Sluiting Vergadering
Jos sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst.
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