Kernteam Netwerk Achterwillens
d.d. 29-04-2022
Doel Kernteam:
•

Bevorderen initiatieven ter vergroting van de leefbaarheid in
Achterwillens: tussen spoorlijn en Platteweg, tussen Breevaart
en Willenskade/Vlietdijk

•

Bewoners die iets willen organiseren te verbinden met elkaar
en met voorwaardenscheppende instanties (gemeente,
scholen, ondernemers)

•

Als bestuur van de Vereniging Netwerk Achterwillens de
vereniging levend te houden

•

Leden van het kernteam nemen deel aan het kernteam op
basis van wat zij leuk en belangrijk vinden; behoudens
uiteraard de verplichtingen die het leiden van een vereniging
met zich brengt

•
•

Vacatures
Secretaris: vacature, Petra ai tot juli 2021
Bezetting per 13 april 2021
• Adriaan Jansen voorzitter,
contactpersoon diverse werkgroepen
• Frans Lansbergen, penningmeester
• Rachid Tighadouini, contactpersoon
diverse werkgroepen
• Vince Douwes, contactpersoon Groen

Werkzaamheden van het kernteam
Kernteam:
• opstellen en rondsturen agenda aan Kernteam en
genodigden, 6x per jaar
• Voorzitten (2 uur), notuleren en verspreiden verslag
vergadering, 6x per jaar
• Onderhouden relatie met gebiedsregisseur Tanja van Lit en
gemeente ivm jaarlijkse €3.000 subsidie en extra budgetten
(2x per jaar)
• Voeren financiële administratie en doen van betalingen ;
• Jaarlijks in maart jaarvergadering van vereniging Netwerk
Achterwillens: uitnodigen leden met stukken: verslag
vorige, jaarverslag activiteiten, begroting, kascommissie
verantwoording achterliggend jaar. Voorzitten en notuleren
jaarvergadering (2 uur)
• Onderhouden en verbinden van relaties met coördinatoren
bewonersactiviteiten (zie hierna)
• Onderhouden relaties binnen Gouda (gemeente,
wijkteams), Vrienden Goudse Hout, Nieuw Leven,
Heemtuin, Coop, Vereniging Middenwillens, wijkvereniging
Achterwillens, alles naar behoeven
• Website bij- en onderhouden: www.achterwillens.eu
• Twitteraccount (@AchterwillensWT) van informatie over
Netwerk en wijk voorzien
• Instagram account (@netwerk_achterwillens)

•

Secretaris i.o.m. voorzitter

•

Voorzitter en secretaris

•

Voorzitter en penningmeester

•
•

Penningmeester
Penningmeester/voorzitter/secretaris

•

Contactpersoon commissies

•

Contactpersoon commissies

•

Gerda den Hollander, Gerard Voskuilen,
Adriaan Jansen

Bühne:
• Gebruikersverplichtingen van het gebouw naar
WoonPartners nakomen en regelen (contract, maandelijkse
bijdrage gas-water-licht, internetprovider betalen,
vrijwilligersvergoeding schoonmakers maandelijks betalen,
regulier overleg met Ingrid Koenst (1x per 2 maanden)
• Financieel gezond houden exploitatie Bühne in overleg met
gebiedsregisseur Tanja van Lit (gemeente), sociaal team
(Sebastiaan Boelhouwer) en WoonPartners.
• Maandelijks versturen en aanmanen facturen naar
gebruikers van de Bühne op aangeven gebruik door Ingrid
Koenst van WoonPartners
• Organiseren gebruikers overleg samen met Ingrid Koenst 2x
per jaar om gebruik en inrichting te evalueren en te
plannen
Wijkkrant verschijnt 1e week van feb en sep:
•
•
•
•
•
•
•

Inventariseren inhoud
Werven advertenties
Deadlines reminden artikelen en advertenties
Afstemmen met eindredacteur Gerda den Hollander en
drukklaar maken Wijkkrant (2 weken doorlooptijd)
Aanleveren .pdf-bestand aan www.Drukzo.nl en drukproef
beoordelen
Bezorgteam (8 personen olv Sonja) informeren
Wijkkrant bezorgen (deel van de wijk lopen)

•

Penningmeester

•

Overview Adriaan, in afstemming met
kernteam

•

Advertenties: Frans

•
•

Sonja
Bezorgteam

Bewonersactiviteiten:
1. Jaarlijkse Lampionoptocht in november olv Zamire Wiedlewsy
• Goudapot subsidie aanvragen in februari en
verantwoording sturen eind november
• Draaiboek uitvoeren van augustus t/m November
2. Dimi club en Arabische les (Karima en Manal)
• Goudapot subsidie aanvragen in november en
verantwoording sturen in januari volgend jaar
• afstemmen met Karima over besteding middelen en
voortgang dimi club (4x per jaar)
3. Weggeefwinkel: bedruipt zich zelf (Sabiha)
4. Wijkschouwteam:
• Komt op 6-8 eerste zaterdagen van de maand bijeen olv
Erwin Jongeleen (Gerda den Hollander, Michael van
Wijngaarden, Arjan van Erk, Jeannette Bol, Gerard
Voskuilen);
• Overlegt 2-maandelijks met gemeentelijk Beheer Openbare
Ruimte op een vrijdag van 11.00-12.00 uur
5. Cleanup Achterwillens:
• 6 – 8 keer per jaar afwisselend per buurt op 3 e zaterdag van
de maand zwerfvuil opruimen;
• materiaal via Cyclus;
• bewonersgroep van 10 – 20 vrijwilligers
6. Boomspiegels:
• afstemmen tussen gemeente en bewoners (Tine van Leers)
over voortgang beplanting boomspiegels in de wijk;
• Contactpersoon in 2020: Gerard Voskuilen
7. Gouda750: coördineren initiatieven voor de wijk
Achterwillens, Gerard, Petra, Gerda
• Social sofa
• Glossy Coornhert (i.s.m. Henkjan)

•
•

Aanspreekpunt: Sonja
Frans

•
•

Contactpersoon: Rachid
Frans

• Contactpersoon: Frans
• Werkgroepleider Erwin Jongeleen
• Contactpersoon: Adriaan

•
•

werkgroepleider Michael van Wijngaarden
contacten met kernteam via Adriaan

•

Project momenteel niet actief.

• Frans
• Rachid
• Frans

8. VCP:
• Frank van der Voordt zal de eerste, vaste deelnemer zijn.
• Marcel de Wit zal hem vervangen bij afwezigheid.
• Netwerk Achterwillens zal in afstemming met beide heren
de achterban rol organiseren.
9. Energietranisitie
10. Bestuurs- en beheersoverleg Goudse Hout met respectievelijk
Groenalliantie en Staatsbosbeheer, 2x per jaar
• Werkgroep Natuurwaarden Goudse Hout
11. Herinrichting oud Achterwillens (Maartje, Esther, Gerard,
Petra)

•

Gerard

•
•

Gerard
Vince

•

Gerard

