Verslag vergadering Vrijwilligersraad AanZ , Amstelveen
Datum: dinsdag 15 maart, 2016
Locatie: Wijkcentrum De Meent
Ref: 16-02 Versie: Goedgekeurd
Aanwezig:
Leden van de Vrijwilligersraad: Ed Dieckmann (vz), Bert Wienesen, Tine de Lange, Paulien Spierings,
Rob de Werker, Harry Pijnenborg , Ab Brouwer.
Afwezig: Ame van der Aa (mk), Tine de Lange (mk), Betty Stout
Gasten: (Vertegenwoordiging AanZ): Willem Draaisma
Toehoorders: Elly Ang
Verslag opgesteld door: Ab Brouwer
1. Opening
Voorafgaand aan deze vergadering van de VR, is er een brainstorm sessie om van gedachten te
wisselen over de vorm en de oprichting van een vernieuwde vrijwilligers vertegenwoordiging. Een
vrijwilligers vertegenwoordiging, die past bij de opzet en structuur van Vita Amstelland, zoals dat per
1 januari 2016 actief is. Aan deze brainstormsessie hebben deelgenomen: Ina Wissellink, Willem
Draaisma, een 2-tal gasten en de VR leden, die aanwezig zijn bij deze vergadering. Om 15.05 opent
Ed Dieckmann de vergadering. Hij verwelkomt hierbij de aanwezigen en ook Willem Draaisma als
vertegenwoordiger van AanZ.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Er zijn geen mededelingen en/of ingekomen stukken.
3. Vaststellen agenda
De voorliggende agenda wordt goedgekeurd.
4. Stand van zaken Vita Amstelland
Willem Draaisma meldt dat per 1 juni, de sociaal beheerders officieel in dienst treden bij Vita
Amstelland. Deze overgang is noodzakelijk i.v.m. de integratie van de oude AanZ activiteiten in de
nieuwe opzet van Vita Amstelland. Sjaak van der Linde is benoemd als (interim) directeur van Vita
Amstelland, Willem Draaisma blijft in zijn hoedanigheid als bestuurder. In de toekomst zal Sjaak van
der Linden optreden als aanspreekpunt voor de VR en later als aanspreekpunt voor de vernieuwde
vrijwilligers vertegenwoordiging. Hoe het werkpakket van Vita Amstelland eruit gaat zien na 2016 is
nog ongewis, e.e.a. zal afhankelijk zijn van de uitkomst van de discussies (aanbesteding) met de
Gemeente(s).
Willem memoreert de situatie rondom het wijkcentrum Open Hof, v.w.b. het resterende deel van
2016 zijn er goede vooruitzichten, maar voor 2017 is het nog steeds onduidelijk wat er gaat gebeuren
met het gebouw waarin dit wijkcentrum is gevestigd.
De positie van het cursusbureau is een agendapunt in de discussies rondom de verdere uitwerking
van taken-/dienstenpakket binnen het nieuwe Vita Amstelland.
5. Verslag van de vorige vergadering
Verslag vergadering van 19 januari jl.
Tekstueel:
- Geen opmerkingen.
Inhoudelijk:
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- Geen opmerkingen
Verslag wordt goedgekeurd en opgeslagen met referentie 16-01.
6. Actielijst
Niet besproken, maar er blijven nog 2 bestaande actiepunten open.
7. Vrjwilligersbeleid
V.w.b. dit agendapunt zijn er geen nieuwe ontwikkelingen en wordt daarom niet verder besproken.
8. Financiële Commissie
Ed memoreert dat de Financiële Commissie aan het licht heeft gebracht dat de feitelijke financiële
situatie van AanZ v.w.b. de eerste 2 kwartalen van 2015 beter was, dan de situatie zoals deze blijkt
uit de aangeleverde cijfers. Ed heeft het management van AanZ is hiervan op de hoogte gebracht.
9. Stand van zaken Welzijnswerk
Ten aanzien van dit onderwerp zijn er geen verdere mededelingen.
10. Stand van zaken Projecten en Centra
De Bolder: Er is nog altijd geen tijdelijk onderkomen voor De Bolder (gedurende de geplande
bouwperiode) gevonden. Er wordt hier op vele fronten naar gezocht. In verband met de
verbouwing wordt de huidige locatie van De Bolder met ingang van 1 juni 2016 gesloten.
Open Hof:

(Paulien Spierings) Momenteel draait dit wijkcentrum goed. Activiteiten zoals muziekbingo en kinderdisco werden georganiseerd. In het kader van NL-doet is er geschilderd.
Ook in april staan er de nodige activiteiten op stapel. De beschikbare uren van de sociaal
beheerder (18 uur) zijn eigenlijk onvoldoende in verhouding tot het totaal van alle
activiteiten zoals die momenteel in het Open Hof worden georganiseerd.

Westend:

(Tine de Lange) De nieuwbouw van Westend is begin januari geopend, vrijwel iedereen
is nog altijd erg tevreden over de nieuwe locatie van dit wijkcentrum. Er worden volop
activiteiten georganiseerd.

De Meent: (Rob de Werker/Bert Wienesen) Ook dit jaar was de “Speelstuif“ een groot succes, beide
dagen deelname van het maximaal aantal kinderen (=500). De speelgoed en kleding
beurs werd druk bezocht. Het stichtingsbestuur van “Ontmoeting Waardhuizen-Middelhoven (SOWM) is erg actief en had haar reguliere bestuursvergaderdering.
11. Rondvraag en Sluiting:
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De voorzitter sluit de vergadering om 16.45 uur.

Volgende vergadering Vrijwilligersraad:
26 april, Vergadering, aanvang 19.30 uur (locatie: Open Hof)
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Actielijst (behorende bij het verslag vergadering Vrijwilligersraad AanZ , ref 16-01)
Ref.
14-08/
01

15-01/
01

Omschrijving
De VR is van mening dat voor de
diverse wijkcentra een uniforme
prijsstelling zou moeten gelden
v.w.b. bardiensten /consumpties. Bij
volgende overleg, navraag doen bij
AanZ of men het plan heeft om een
dergelijk beleid door te voeren
De VR is van mening dat voor de
diverse wijkcentra een uniforme
prijsstelling zou moeten gelden
v.w.b. de verhuur van zaalruimte
en/of andere accommodatie. Bij
volgende overleg, navraag doen bij
AanZ of men het plan heeft om een
dergelijk beleid door te voeren

Aktienemer(s)
Ed Dieckmann

Status
Open

Opmerkingen
15-02: Besproken
met Directie AanZ,
komt opnieuw op de
agenda

Ed Dieckmann

Open

15-02: Besproken
met Directie AanZ,
komt opnieuw op de
agenda. Kortingsregeling voor
vrijwilligers wordt
ook besproken
15-05: Ame heeft
geconstateerd, dat
huurprijzen in overeenstemming zijn
met gemaakte
afspraken, maar er is
geen sprake van
uniformiteit.
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