
Jaarverslag Bewonersvereniging Kasbah april  2015 - maart  2016  

Door: René  Beckmann, voorzitter 

Samenstelling bestuur: René Beckmann, voorzitter, Ellie Bloemendaal, penningmeester, Erik 
Nijhof, Jolien Steggink, Willy Beuzel, Fred van de Ven, Metin Yirtici,  

Er is door het bestuur 7 x vergaderd. Er is geen secretaris, er wordt om beurten genotuleerd. 

WERKGROEPEN: 

Huishoudelijk reglement + SWW : door Metin 
Erik en Metin zijn bezig geweest met het reglement, dat bestaat uit 3 documenten. Te weten de 
(standaard) werkwijze, het bestuur en regelgeving (besluiten -zowel door het bestuur als externe 
besluiten betreft de Kasbah- en beleid). De documenten zijn een voorstel. Er is tot nu toe een 
concept werkwijze gestuurd, maar er zijn -op 1 belangrijke na- nog geen beslissingen genomen.  
 

Nieuwe buren: door Metin 

De werkgroep Nieuwe Buren wil graag alle nieuwe bewoners op een leuke manier verwelkomen.  
Dit doen we aan de hand van een welkomstpakket, waarin verschillende kortingsbonnen zitten van 
de ondernemers en winkeltjes in de Kasbah, een Kasbah Moneypolyspel en enkele kleine 
handigheden. De informatie waar en wanneer er nieuwe buren zijn komen te wonen krijgen we van 
Welbions. Sinds juni 2014 zijn er 16 nieuwe externe bewoners, de laatste welkomstkaartjes zijn in 
november 2015 in de brievenbus gedaan. Er zijn tot nu toe geen reacties binnengekomen. 
 

Kasbah AED proof: door Metin 

De werkgroep is opgericht in 2014 n.a.v. een idee van Metin en bestaat momenteel uit Metin en 
Jolien. De werkgroep heeft zich afgelopen jaar georiënteerd op het vraagstuk of een AED voor de 
Kasbah en de directe omgeving nuttig is, Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een 
apparaat waarmee je elektrische schokken kan toedienen bij levensbedreigende 
hartritmestoornissen. Een AED analyseert het hartritme en bepaalt automatisch of een stroomstoot 
nodig is.  
Door gesprekken met o.a. mensen van Ambulance Oost hebben we kunnen concluderen  dat er 
hier zeker een AED nodig is, omdat er in de directe omgeving van de Kasbah geen AED's hangen. 
Ook blijkt dat de Kasbah niet snel bereikbaar is voor de hulpdiensten.  
Doordat er problemen zijn met de vindbaarheid in de Kasbah staat het AED project "tijdelijk" in de 
ijskast. De ondernemerszijde van de Bazaar, waar we de AED wilden gaan realiseren had 
bijvoorbeeld op 4 verschillende digitale kaarten en navigatiesystemen 3 verschillende namen en bij 
eentje ontbrak zelfs een naam. Er wordt door Metin op persoonlijke titel gewerkt aan de 
vindbaarheid in de Kasbah. 
 
Bewonersavond:  door Ineke 
Ineke Deenik coördineert de bewonersavond. Donderdagavond  in de Tempel van 21.00 tot 24.00. 
Barkeepers zijn: Pieter, Wouter, Olaf, Ineke. Omdat er bezuinigd moet worden is het budget 
verminderd van € 200,00 naar € 150,00 per jaar. ( € 100,00 uit regulier budget en € 50,00 uit de 
reserves) Extra inkomsten zijn verworven door een potje met “nootfonds” op de bar te plaatsen, 
opbrengst € 35,95 en de verkoop van zelfgemaakte verse Hugo, opbrengst: €9,50. Olaf heeft een 
nieuw logo gemaakt, dat gebruikt wordt voor posters en voor aankondigingen op de 
Facebookgroup Kasbahlui.  

Op verzoek is het dartbord in de barruimte geplaatst. De opkomst op de bewonersavond is zeer 
wisselend, soms is het gezellig druk, maar vaak is er ook maar een klein groepje bezoekers. Op 29 
oktober heeft Olaf een super griezelige Halloweenavond georganiseerd, mèt quiz en prijzen. 

 
 

 



OVERIGE BESTUURSZAKEN: 
 
Ledenwerving: door Ellie 
Door Jolien, Marike, Olaf en Ellie is er gepoogd om veel bewoners lid te maken van de 
Bewonersvereniging. Er zijn 40 huishoudens lid geworden in 2015. Is niet veel, maar het is een 
hele klus om alle bewoners te pakken te krijgen en ze daarnaast ook nog lid te laten worden. Veel 
mensen hebben een formulier aangepakt om later in te leveren en hebben dat vervolgens niet 
meer gedaan.  
We willen hiermee uiteraard doorgaan, maar het is wel van belang dat er meer mensen gaan 
meehelpen. Met 4 personen is het teveel werk om iedereen te bereiken, je moet soms wel 4 of 5 
keer naar hetzelfde adres voordat je contact hebt. In 1994 waren er bijvoorbeeld 11 mensen die 
elk een deel van de straat waarin ze wonen voor hun rekening genomen hebben.  
Metin heeft een ontwerp gemaakt voor een lidmaatschapskaart. De eerste zijn door Ellie 
gelamineerd en rondgebracht.  

Berging Bewonersvereniging:  
Er is door Erik een lijst met bezittingen van de bewonersvereniging gemaakt, en waar deze zich 
bevinden. Er zijn 3 nieuwe sleutels gemaakt. René, Fred en Ellie hebben een sleutel. Erik heeft 
van zijn eigen spullen die hij beschikbaar wil stellen voor bewoners, tegen een geringe vergoeding, 
ook een lijst gemaakt. Deze spullen zijn grotendeels uit de berging van de bewonersvereniging 
gehaald en elders ondergebracht, ten einde ruimte te maken voor de tijdelijke opslag van spullen 
van het Piet Blom museum, zoals door de Algemene Vergadering 2015 besloten. 

Nieuwsbrief: 
Erik heeft in samenspraak met het bestuur 3 nieuwsbrieven gemaakt – in augustus 2015, 
december 2015 en februari 2016. De editie van december 2015 is niet verschenen. 
 
Groenonderhoud: 
Erik en Willy zijn bezig geweest met het overwoekerende groen op de Esplanade. Uiteindelijk is er 
een afspraak geweest met wijkcoach Benno Snuverink van Welbions. Duidelijk is geworden dat 
het onderhoud voor Welbions is, en dat zij de SWB opdracht zullen geven de klimop te snoeien. 
Dit is inmiddels gebeurd. Tijdens overleg met wijkcoach is ook overleg geweest over de gekapte 
zieke boom op de Esplanade. Welbions vraagt de bewonersvereniging te inventariseren welke 
aanpak de voorkeur heeft. Alleen gekapte boom vervangen door dezelfde soort of alle grote 
bomen kappen en vervangen door nieuwe? En welke dan? En/of ontwerp Esplanade aanpassen. 
Welbions heeft voor 2016 budget gereserveerd voor herplanting/aanpak van de Esplanade. Het 
bestuur adviseert Welbions alles in één keer goed aan te pakken en een bewonersinventarisatie te 
starten in overleg met bestuur. 
 
Onderhoud speeltoestel:  
Willy heeft uitgezocht wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van het speeltoestel. De 
wijkcoach heeft gemeld dat de Gemeente Hengelo verantwoordelijk is voor het onderhoud. 
Jaarlijks vindt een keuring plaats. De geconstateerde gebreken bij de schouw zijn inmiddels 
hersteld. 
 
Kasbahfestival:  
Er is door een groepje bewoners een initiatief gestart om een Kasbah festival op te zetten met 
muziek en cultuur voor de hele wijk. Ineke heeft de plannen van het organiserende comité  
toegelicht in de bestuursvergadering van 28 mei '15. 
Door het bestuur is een belangrijke en principiële discussie gevoerd naar aanleiding van het 
verzoek van het organiserende comité aan (het bestuur van) de vereniging om de volledige 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het Kasbahfestival over te nemen, in combinatie 
met een vrijwarings-contract tussen (leden van) het organiserende comité en de vereniging. Het 
bestuur heeft, ondanks zijn uitdrukkelijke waardering voor het initiatief, na discussie besloten dit 
verzoek, af te wijzen vanwege de niet overzienbare risico's voor zowel vereniging als individuele 
bestuursleden. 



Het bestuur besluit € 100,00 beschikbaar te stellen voor het Kasbahfestival. In juli wordt besloten 
om het festival niet door te laten gaan, omdat de het comité de organisatie niet rond kon krijgen. 
Inmiddels is er weer een nieuwe groep gestart om het opnieuw te gaan proberen. Stichting beheer 
de Tempel heeft toegezegd dat de subsidieaanvragen via hun kunnen worden ingediend, zodat 
daar niet apart een stichting voor hoeft te worden opgericht. Bestuur besluit om gereserveerde  
€ 100,00 vrij te maken voor eventuele andere bewonersactiviteiten en te wachten tot er eventueel 
een aanvraag komt voor financiële ondersteuning. 
 
Asbest  in de Kasbah? 
Iedereen heeft een kaart gekregen waarop vermeldt staan waar zich in de woning Asbest bevindt. 
Ineke heeft aan de bel getrokken omdat het bij haar niet klopt. Er is iemand langs geweest en ze 
zou een nieuwe asbestkaart krijgen. Dit is tot op heden niet gebeurd.  
Er was ook een melding van een nieuwe bewoner dat hij gezien had dat er asbest in zijn gang zat. 
Welbions heeft er pur ingespoten en het dichtgetimmerd. Volgens Welbions zit daar geen asbest. 
Erik gaat op persoonlijke titel informeren bij Welbions hoe het zit, en doet het voorstel om er iets 
over in de nieuwsbrief te zetten. 
 
Afrekening servicekosten: 
Er was een vraag van een (vrij  nieuwe) bewoonster over een nabetaling van de servicekosten.  
Ze deed navraag bij andere bewoners en kreeg te horen dat die helemaal geen servicekosten 
betaalden.Vraag aan de bewonersvereniging hoe dit zit? Jolien en Erik gaan informeren bij 
Welbions. 
 
Brandweer:  
Er is contact geweest met de brandweer omdat ze weer aan het oefenen waren aan de 
Boomgaard. Ellie vroeg waarom ze nooit op b.v. de Esplanade oefenen. Antwoord: daar kunnen 
we niet komen. Dit antwoord roept natuurlijk vragen op over hoe veilig we hier dan wonen. Metin is 
bezig met een plan om samen met de brandweer een avond over (brand)veiligheid in de Kasbah te 
organiseren. Er moet eerst gekeken worden of er voldoende belangstelling bestaat, voordat de 
avond georganiseerd kan gaan worden. 
 
Bbq: 
De vereniging ondersteunde Willy en Erik met € 100 ,- voor de door hen op 20 juni '15 
georganiseerde bewoners-barbecue. Ongeveer 45 bewoners en vrienden genoten in de 
onderbouw van een gezellige avond.  

Nieuwjaarsborrel: 
Het bestuur heeft de aanvraag van Willy en Erik voor een bijdrage aan de Nieuwjaarsborrel 2016 
niet in behandeling genomen, omdat de geplande vegadering van 10 december 2015 is afgelast 
en op een datum na de nieuwjaarsborrel is gehouden.  



Verslag Werkgroep Website, door Wouter Rikkerink 

Werkgroepleden: Erik, Metin & Wouter 

Doelen 

Het doel van deze website is van oorsprong simpel. Omdat er op het moment helemaal 

geen website ‘live’ stond voor de Kasbah en de bewonersvereniging was prioriteit 1 het zo 

snel mogelijk lanceren van een simpele werkende website. Deze moest in ieder geval 

voldoen aan de volgende eisen: 

● Statische content 

○ Beknopte informatie over het bestuur 

○ Beknopte informatie over de Kasbah en zijn architect 

● Dynamische content 

○ Agenda 

● Contactformulier 

Behaalde doelen 

Het minimale aan statische content staat op de website, zowel over het bestuur als over de 

Kasbah zelf. Ook de agenda begint te leven nu de bewonersavonden en vergaderingen 

hierin vermeld worden. Het is belangrijk om dit te blijven doen om gebruikers de 

toegevoegde waarde van de site in te laten (blijven) zien. En natuurlijk om continuïteit en 

betrouwbaarheid uit te stralen. Voor de toekomst stel ik zelfs voor eens goed na te denken 

over meerdere onderwerpen om aan de agenda toe te voegen. 

Verder is tijdens het proces besloten om het contactformulier van de website alleen naar de 

voorzitter te sturen i.p.v. naar het hele bestuur. Dit had te maken met het feit dat deze mail 

bij veel bestuursleden in de spambox terecht kwam en dit feit zeer waarschijnlijk te maken 

heeft met de constructie dat via bestuur@kasbah.nu de mail wordt doorgestuurd naar alle 

bestuursleden. Dit kan eventueel weer teruggedraaid worden, aangezien het probleem met 

mail dat in de spambox terecht komt in ieder geval voor de voorzitter is opgelost. 

Het laatste noemenswaardige punt m.b.t. wat er toe nu toe aan website is neergezet, is dat 

we het geluk hebben gehad dat we gebruik hebben kunnen maken van een vrijwilliger die 

met zijn drone enkele beelden heeft geschoten van ons bijzondere wooncomplex. Deze 

beelden hebben we weer gebruikt om de homepage van de website te stijlen, wat weer 

geresulteerd heeft in een (naar mijn mening) vrij unieke openingspagina. 

Toekomstplannen 

Databank voor het verzamelen van foto’s & video’s van 40 jaar Kasbah 

● Gebruikers zelf materiaal laten uploaden. 

● Na goedkeuring administrator komen de beelden online. 

● Makkelijk te navigeren door de data. Bijvoorbeeld: 

○ Zoeken op jaartal 

○ Zoeken op naam/maker 

○ Zoeken op adres 

○ Zoeken op de kaart van de Kasbah 

○ Items incl. tags 

○ Indeling in categorieën 

○ Foto of video 

● Nadenken over ‘marketingplan’ voor dit idee. Hoe krijgen we zoveel mogelijk tamtam 

om vervolgens zoveel mogelijk beeldmateriaal te verzamelen. 

○ Iedereen krijgt 5 bekenden zover iets te plaatsen 

● Misschien leuk om aan te bieden aan andere wijken. 

Uitbreiding agenda (Brainstormsessie???) 

○ Kasbah Marktjes 4x per jaar 

Uitbreiding relevante content (Brainstormsessie???) 

Instagram #kasbah074 
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