
ALV Dwarsverband 22 november

Algemene Ledenvergadering Dwarsverband (ALV)
Datum: 22 november 2022
Locatie: Stichting C.O.V. Zuilen

Aanwezigen
Marga Lieshout (De Schalm), Henk de Vries  (In de 3 Krone), Mendé Scholten (De Klop),
Corrie Lansee, Ted Stegers en Lida Verkerk (allen Zuilen Samen Sterk), Arie-Nico Verheul
(De Dame), Bernadette Visser, Jana de Heus en dochter van Jana (allen de Kameleon),
Alfred de Ronde (aspirant bestuurslid Dwarsverband), Bruno van Veen (Podium Oost en
Dwarsverband), Ibrahim Taoumi (Burezina), Fiette (Sofia) Adams en Richard de Heus
(Stella Maris), Miranda Jacobs (De Boeg), Gerard Melisse (De Roef), Cynthia (Stichting
C.O.V.), Hanneke Immikhuizen (Podium Oost), Gerard Wolswijk (Dwarsverband), Hans
Elsendoorn (Podium Oost en Dwarsverband), Sarah Faber en Rosa Koenen (beide
coördinator Dwarsverband).

1. Opening en mededelingen
Hans heet alle aanwezigen welkom en bedankt Stichting C.O.V. voor hun gastvrijheid.
Refereert aan de presentatie van het LSA over de energiecrisis en benoemt dat we hier
in het nieuwe jaar nog verder mee aan de slag zullen gaan. Hans benoemt dat de
bestuurdersbijeenkomst binnenkort volgt waarin we ook de koers van de vereniging



willen herijken. Mede omdat we dit jaar weer een nieuwe meerjarenvisie schrijven voor
de subsidieaanvraag. Uitnodiging hiervoor  volgt. De agenda wordt vastgesteld. Er zijn
geen aanvullingen op de agenda vanuit de leden. Alle aanwezigen stellen zich kort voor
en geven antwoord op de vraag: “wie ben je, van welk buurthuis en wat is je functie?”.

2. (Her-)benoeming (nieuwe) bestuursleden
Vooraf wordt gevraagd of iemand behoefte heeft aan een hoofdelijke stemming?
Niemand heeft hier behoefte aan.

Besluit: alle aanwezigen zijn akkoord met de herbenoeming van het voltallige bestuur

Besluit: alle aanwezigen zijn akkoord met de benoeming van Alfred de Ronde als nieuw
bestuurslid van de Vereniging.

3. Korte presentatie jaarplan 2023
Jaarplan is vooraf gedeeld. Rosa geeft aanvullend een presentatie.

Hans geeft toelichting op onze aanwezigheid in het netwerk en de speerpunten waar wij
ons op richten om de belangen van de leden te verdedigen. Speerpunten zijn:

● contact tussen afdelingen binnen de gemeente verloopt moeizaam. Willen
minder schotten tussen de afdelingen van de gemeente en idealiter één
aanspreekpunt die afdelingsoverstijgend werkt.

● Onderzoeken of we als vereniging onze leden meer kunnen ontzorgen door
collectief expertise in te huren of aan te bieden. Bijvoorbeeld op het gebied van
boekhouding, of verbouwingen. Zogeheten Shared Service Centre.

Henk vraagt hoe het geld van het cultuurproject wordt verdeeld tussen initiatieven?
Rosa en Hans lichten toe dat er voorafgaande aan het project is geïnventariseerd welke
leden interesse hadden. Tien leden hebben zich toen aangemeld. Voor die leden is geld
aangevraagd. Inmiddels is er ruimte in de begroting voor 13 locaties, met per locatie
een maximum bedrag. Het cultuurproject (ook wel Podium Om de Hoek) wordt apart
gefinancierd door het Fonds van Cultuurparticipatie en de afdeling cultuur van de
gemeente. Locaties die niet meedoen krijgen ook geen financiële middelen voor het
programmeren van cultuur. Kennis en ervaring wordt uitgewisseld in de werkgroep
cultuur.

Naar aanleiding van de presentatie worden er een paar ideeën en tips gedeeld:

● Bernadette vraagt of er een mogelijkheid is om vrijwilligers uit te wisselen? Soort
app waarin vrijwilligers opgeroepen kunnen worden.

● Henk vraagt of er in de video’s uit videoproject niet meer aandacht voor jongeren
moet zijn. Toelichting we nemen deel in het netwerk van De verschilmakers,
aangezwengeld door De Nieuwe Jutter.

● Cynthia vertelt dat haar dochter vanuit de opleiding social work onderzoek doet
voor C.O.V. Gaat langs de deuren om bewoners te vragen wat hun behoeften
zijn. Mogelijk zo ook meer jongeren bereiken en nieuwe doelgroepen



aantrekken. TIP: hogescholen hebben heel veel studenten die voor studiepunten
onderzoek moeten doen.

● Marga vult aan dat De Schalm werkt studenten van de Hogeschool Utrecht. Zij
hebben ook zo’n onderzoek gedaan. Hier kwam oa uit naar voren dat er
behoefte was aan een gezinsmaaltijd.

4. Toelichting Begroting 2023
Gerard Wolswijk (penningmeester Dwarsverband) geeft een korte toelichting op de
begroting van 2023. De subsidie-aanvraag is besproken met de gemeente. De
opgevoerde 'groepsondersteuning' wordt niet toegekend, die valt onder de reguliere
werkzaamheden. Voor de individuele ondersteuning ontvangen we een bedrag van
€5.000,- voor het inventariseren van hulpvragen. Is er sprake van een grotere hulpvraag
dan zal de desbetreffende locatie hier een aparte aanvraag voor indienen bij de
gemeente.  De gemeente is mondeling akkoord gegaan met de begroting. Gerard is nog
wel voorzichtig, de definitieve subsidiebeschikking moet nog komen.

Hanneke vraagt of de financiering voor het cultuurproject eenmalig is? Rosa licht toe dat
het een driejarig project is. Voor het tweede en derde jaar hebben we de financiering al
binnen. Subsidie jaren lopen van juni tot juni, wat betekent dat de subsidie loopt tot juni
2024 is.

5. Mogelijke toetreding Speeltuinen
Vooraf is een notitie toegestuurd over de mogelijke toetreding van de speeltuinen.
Sarah geeft aanvullend een presentatie [zie bijlage].
Alle leden worden uitgenodigd om mee te denken over het verder uitwerken van de
voorwaarden waaronder de toetreding plaats zou kunnen vinden. Risico’s die worden
benoemd zijn met name dat de huidige dienstverlening gaat leiden onder de groei die
voortkomt uit de toetreding van de speeltuinen.

Gerard Melisse denkt dat een projectmatige aanpak nodig is. Hij uit zijn zorgen dat
belangen van huidige leden onvoldoende geborgd worden en het ten koste gaat van de
huidige financiering. Gerard Wolswijk en Hans lichten toe dat de speeltuinen niet zijn
meegenomen in de huidige begroting. Voor het verrichten van dit vooronderzoek
hebben we apart geld gekregen om deze extra uren te kunnen maken. Het komt dus
niet ten koste van de uren die we voor de vereniging beschikbaar hebben.

Arie-Nico vraagt wat is de volgorde is waarin zaken besproken worden. Gaat de
uitwerking van de randvoorwaarden eerst naar de gemeente en dan naar de ALV of
andersom? Leden vinden dat het voorstel met de randvoorwaarden eerst langs de ALV
moet en dan pas langs gemeente.

Henk merkt op dat we positief staan ten opzichte van deze ontwikkeling en ons mogelijk
ook vereerd voelen door het aanbod. Maar bevraagd of de toetreding voor de huidige
leden een meerwaarde is.



Gerard Melisse ziet wel een positieve kant, omdat we door de groei nog sterker staan
als vereniging ten opzichte van andere spelers zoals de gemeente.

Cynthia bevraagt wat er gebeurt als we nee zeggen, en ook of dit mogelijk geen
negatieve gevolgen kan hebben voor Dwarsverband. Ook of de speeltuinen ons dit niet
zullen na dragen?

Henk stelt dat we onze nieuwe accounthouders nog niet kennen en nog niet weten hoe
deze samenwerking is. Ook noemt hij dat het lastiger is om de aandacht constant te
verdelen.

Hans geeft verdere toelichting dat de speeltuinen en buurthuizen niet uit dezelfde bron
worden gefinancierd. Daarom is Hans niet bang dat de toetreding van de speeltuinen
ertoe leidt dat er op termijn minder geld is voor ons en de huidige leden. De speeltuinen
blijven vallen onder hun huidige accounthouder. Het zou dus een organisatiegroei
betekenen waarbij er twee poten/takken ontstaan waartussen wel verschillende
raakvlakken zijn en we inderdaad het contact moeten onderhouden met verschillende
accounthouders bij de gemeente.

Samenvattend
De ALV gaat akkoord met de verdere uitwerking van het voorstel. Met inachtneming van
de volgende aandachtspunten:

● het voorstel met de randvoorwaarden moet eerst langs de ALV en dan pas langs
de gemeente

● extra werk voor de speeltuinen mag niet ten koste gaan van de huidige
dienstverlening

● extra werk voor de speeltuinen moet apart gefinancierd worden
● de autonomie van de vereniging moet geborgd blijven, de gemeente is geen

opdrachtgever van de vereniging. We bepalen gezamenlijk onze koers.

6. Afsluiting en rondvraag

Geen opmerkingen of vragen


