
Bewonersvereniging Kasbah: 

Notulen Algemene Vergadering 9 april 2015

Versie 1v0

Status: Goedgekeurd d.d. 3 maart 2016

Aanw  ezigen van het bestuur: Erik Nijhof (voorzitter), Ellie Bloemendaal (penningmeester), 

Metin Yirtici, en Jolien Steggink (eerste deel afwezig met kennisgeving).

Aanwezige Kasbah   bewoners: Albel Wortelboer, Fred van de Ven, Ineke Deenik, Willy Beuzel, 

Huib, Ursula, Henk, Paul Hoebee, Marieke, Ko, Olaf, Wouter, Manon, Yvonne.  En anderen 

maar die staan niet op de niet getekende presentielijsten.

Bijlagen: 

1. Agenda Algemene Vergadering 2015;

2. Jaarrekeningen 2013-2014 en 2014;

3. Jaarverslag 2014;

4. Verslag Algemene Vergadering 13 maart 2014;

5. Formulier voor Ledenadministratie (versie 9 april 2015);

6.  Uitnodiging AV-2015.

I. Welkom en opening 

Erik verwelkomt de aanwezigen en vermeldt de onderstaande 2 huishoudelijke 

mededelingen:  

• Jolien heeft aangeboden te notuleren (aan de hand van een geluidsopname)

• Zoals in de uitnodiging voor deze Algemene Vergadering vermeld, heeft het bestuur uit 

efficiëntie, kosten- en milieuoverweging afgezien van stapels fotokopieën en de leden 

gevraagd zelf de on line gezette documenten af te drukken, dan wel - helemaal 'groen' - 

de online versie te gebruiken via tablet of smartphone. Aan één bewoner is op verzoek 

een uitdraai ter beschikking gesteld.

II. Vaststellen van de agenda

Vraag van de voorzitter of er nog toe te voegen agendapunten zijn door de aanwezigen, dan 

kan dit nu toegevoegd worden; meldt ook dat er op het eind ook een rondvraag is.

III. Notulen van de Algemene Vergadering 2014 
Voorzitter: Wegens het ontbreken van een secretaris (de afgelopen tijd) is alleen een door de 
voorzitter opgesteld verslag van de AV-2014 beschikbaar. Dit stuk is via de website verspreid.

Ineke Denik: heeft kritiek over het niet tijdig beschikbaar zijn van het verslag en kon dit niet  

downloaden en stelt voor ze voor kennisgeving aan te nemen. 

Ellie: vraagt wat de belangrijkste items waren die nu nog relevant zijn.

Voorzitter: Kort samengevat: de binnen gekomen post, dat waren de mails over, 

stadsdichter, bestuursvergadering, activiteiten van het bestuur,  manifestatie, werkplatform,

periodiek overleg Welbions, ramen achterzijde bedrijfspanden Bazaar, ledenwerving, besluit,

lidmaatschap, werkgroepen, project nieuwe buren, werkgroep Kasbah Café, werkgroep AED,

het opzetten van een huishoudelijk reglement, nieuwsbrieven, verenigingswebsite en 

Kasbahforum, financieel verslag van de kascommissie, het financieel verslag zelf, 

verantwoording van uitgaven, BBQ 2013, gelden die gegeven zijn aan het Monopolyspel.

Besluit AV:  De vergadering neemt het verslag AV 2014 aan  'voor kennisgeving'.
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IV. Post in/uit

De voorzitter licht toe:

•     Brief van Welbions over nieuwe functie Wijkcoach en Wijkbeheerder. Welbions 

heeft dit gereorganiseerd.  We hebben nu te maken met Benno Snuverink 

(wijkcoach; individuele problemen) en Jos Wientjes (Wijkbeheer; 

onderhoudszaken). Zie ook de toelichting in het ‘Jaarverslag 2014 - begin 2015’. 

•     Brief aan Welbions over verzoek beperking huurverhogingen, door de voorzitter 

namens het bestuur opgesteld.  De reactie van Welbions is dat de huur dit jaar 

gematigd zou zijn (1%). Hoe Welbions met dit onderwerp verder gaat, wordt verder 

op de voet gevolgd door het bestuur. Er zit nieuwe wetgeving aan te komen, 

waardoor het z.g. Puntensysteem (woningwaardering) waarschijnlijk op de schop 

gaat en de  WOZ waarde een rol gaat spelen.  Dat kan interessant worden voor 

sociale woning huur, met name i.v.m. de 'mutatiehuren'. De waarde van de 

woningen wordt op dit moment nog  niet meegenomen en dat kan gaan 

veranderen. 

• Brief aan B & W Hengelo over DIFTAR en de proef met de ondergronds containers, 

alsmede het verzoek de afgesloten restafvalcontainer aan de 

Boomgaard/Eendengang om te bouwen naar plastic/verpakkingen.  Zie Jaarverlag 

2014 - begin 2015 en 'overige meldingen'. 

V.  Jaarrekening 2013-   eerste deel 2014

Is bijgevoegd als bijlage.  Deze jaarrekening werd tijdens de AV 2014 niet ter goedkeuring in 

stemming gebracht aangezien de penningmeester nog wijzigingen toezegde. 

Fred geeft aan: Gineke en ik hebben vanmiddag deze jaarrekening doorgenomen: “We 

hebben alle bedragen kunnen terug vinden, alles staat op de juiste manier erin en alle 

optellingen kloppen, dus het klopt”.  Ellie licht als penningmeester toe: Vandaag in kas is € 

1668,24 De jaarlijkse bijdrage van Welbions, die moet daar nog bijkomen en die gaat ook 

jaarlijks op. De jaarlijkse bijdrage gaat ook steeds iets naar beneden, dus dat kan iets zijn van 

ongeveer € 525,- Dat komt (waarschijnlijk) nog bij het bedrag dat vandaag in kas zit. Ter info: 

5 jaar geleden zat er nog €6.000 in kas. Een paar jaar geleden kwam er nog geld binnen van 

Driene nu gaat dat geld in de vorm van buurtbonnen rechtstreeks naar individuele 

aanvragers.

Voor de rest zijn er een paar grote feesten geweest, met name 'Kasbah40'. Aan het 

Blom museum is een bijdrage van € 300,- gegeven voor de openingsborrel. Het 

Moneypolyspel van Olaf Jansen ter gelegenheid van 'Kasbah40' is gesubsidieerd met een 

bedrag van € 500,-

Vorig jaar heeft het bestuur een  lening verstrekt inzake het spel; die is inmiddels terug 

betaald. 

Besluit AV: de jaarrekening 2013-2014 is aangenomen.   

VI. Jaarrekening 2014

Dit is bijgevoegd als bijlage. Ellie heeft m.b.t. dit onderwerp het woord gevoerd als 

penningmeester. Ellie: benoemd als reden: bij de ‘uitgaven’ had ze genoteerd dat er geld 

uitgeleend was, maar dit moest echter wel op de balans staan. Het geld was er immers wel, 

maar dat was uitgeleend. Dat moest veranderd worden, want het was een debiteur/een 

vordering op de balans. Alleen de donaties aan activiteiten (bbq, Moneypolyspel, Blom 

Museum, etc.) zijn nu geboekt als uitgave. Voorzitter:  wat ontbreekt is/zijn de saldo/saldi 

van de kas(sen) van de werkgroepen op de balans, want dit is 'geld van de vereniging'. Het 
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blijkt dat alleen de werkgroep 'KasbahCafé' een eigen kas bijhoudt. Het saldo staat inderdaad

niet op de balans. Dat zou inhouden dat ze een exploitatie zou moeten bijhouden. Over de 

wensen van leden om dit op wel de exploitatie te zetten, ontstaat enige discussie. Hierbij 

geeft Ineke Deenik aan het niet nodig te achten dit te doen, aangezien dit in voorgaande 

jaren ook niet gebeurd is. Erik ziet daarin geen reden om met deze zijns inziens onjuiste 

aanpak door te gaan en stelt dat er vanwege de verantwoording van het budget toch al 

bijgehouden wordt wat er in en uit gaat en het saldo dus bekend is. Ineke noemde het saldo 

van haar kas op 31 dec 2014 circa €75,- was. 

Ellie: Budget werkgroep 'Kasbah Cafe' is €200,- per jaar. Dit krijgt Ineke Deenik per €50,-  als 

ze aangeeft geld nodig te hebben. Het ene jaar is dit minder en het andere jaar is dat meer; 

Ineke verantwoordt het budget de uitgaven aan Ellie (met bonnen). 

Abel Wortelboer steunt het standpunt de voorzitter om dit te verantwoorden en stelt dat alle

gelden op de jaarrekening/balans thuishoren. Tip van Abel Wortelboer:  In het begin van het 

jaar kan het bedrag in kas ingeschat worden en dan voer je dat op als uit te geven, en elke 

keer als er een bon komt, dan voer je dat in als uitgegeven bedrag op. Ellie: Het vermogen 

van de Vereniging op dit moment is € 1668 en er komt €500,- bij, dus €2168,-

Besluit AV  : 

1. De jaarrekening 2014 is, overeenkomstig de statuten, per 31 dec afgesloten en goed 

gekeurd.

2. Saldo/saldi van de kas(sen) van werkgroepen (o.a. ‘het kasbah café)  komen vanaf 1 

januari op de balans’ te staan. Er wordt een start bedrag op de balans gezet, want 

het balans hoort op de jaarrekening van de vereniging thuis.   

VII. Jaarverslag 2014 

Het door de voorzitter opgestelde jaarverslag van alles wat er gebeurt is, wat er gedaan is en 

toelichtingen was voorafgaand aan de AV op de website gepubliceerd. De vergadering 

verzoekt de voorzitter het desondanks punt voor punt te behandelen.

•     Voor gebruik van de tempel hoeft de vereniging geen huur voor te betalen, elke 

donderdag is er een inloopavond voor bewoners.

•     Voorbeeld activiteiten: game avond, kledingruil beurs en beaujolais primeur.

•     Mededeling:  Naam Kasbah Café veranderd in naam Bewoners Avond. 

•     Mededeling: Afspraak vorig jaar AV is dat er niet wordt bijgehouden welke Kasbah 

bewoners is komen te overlijden. Op verzoek van een bewoner is er echter door de 

voorzitter een kaart verstuurd naar Rein Meier, toen zijn vrouw kwam te overlijden. 

Binnen bestuur is hier verschil van mening over geweest. 

•     Werkgroep 'Nieuwe Buren'. Dit is gestart door Metin. Afgelopen jaar heeft Metin 12 

nieuwe bewoners verwelkomt met kaart. De respons van nieuwe bewoners zijn 3 

reacties. Vanuit Welbions is de reactie dat dit een hoog respons is, wanneer dit 

vergeleken wordt met andere werkgroepen. Discussie ontstaat tussen leden of 'een 

kaart voldoende is of dat dit tevens een persoonlijk contactmoment moet zijn met 

nieuwe bewoners'. Een vrouw meldt zich bij de werkgroep aan om persoonlijk een 

kaartje te overhandigen aan nieuwe buren, om de opening te vergroten. Conclusie 

AV de werkgroep neemt dit mee naar de volgende werkgroepvergadering. Metin 

benoemd dat hij suggesties graag op de mail ontvangt (metin@kasbah.nu).

•     Werkgroep 'AED'. Gestart 2014 door Metin en onderzoekt of een AED in de Kasbah 

en de directe omgeving nuttig is. Er blijken belangrijke voorliggende zaken te zijn, die

eerst uitgezocht moeten worden, voordat een AED gerealiseerd kan worden. Hier 

wordt verder aan gewerkt. Mogelijk gaat de werkgroep over in een zelfstandige 
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stichting. Besluit   AV   De werkgroep gaat dit verder uitwerken. 

•     BBQ van 20 september; georganiseerd door Willy en Erik. De vereniging heeft €5,- 

per deelnemende inwoner (35 personen) bijgedragen. Totale kosten € 227,-   

•     Bestuursfuncties zijn ingevuld tijdens vergadering in maart en er is het afgelopen jaar

7 keer vergaderd.  

•     Huishoudelijk reglement: hierover is nagedacht in 2014 en Erik en Metin zijn 

begonnen in 2015 met het uitwerken hiervan. Zie punt C.

•     Ledenwerving. Ellie is ermee bezig en ze heeft een registratieformulier gemaakt. 

Komt straks terug op de agenda bij werkgroep punt C.

•     In 2014 zijn diverse nieuwsbrieven verschenen. 

•     De financiële reserves zijn verhelderd. In 2010 was er € 5900 in kas en dit is 

teruggelopen tot een kleine €2000,- Het bestuur heeft besloten een minimale 

reserve aan te houden van €1500,- voor tegenslagen en bijzonderheden. De 

vereniging ontvangt jaarlijks (zoals het er nu uit ziet) € 550,- van Welbions. Na aftrek 

vaste lasten blijft er € 275, - over om vrij te besteden. Besluit AV  €1500,- aan te 

houden als reserve.

•    Het bestuur heeft recentelijk besloten om bezittingen van de vereniging (o.a. ladder, 

verlengsnoer, scharen, etc). te registreren in een database, waar Metin aan werkt. 

Aan de bezittingen zijn de locaties van opslag toegevoegd, zoals opslaghok. Hiervan 

is momenteel 1 sleutel in bezit van de voorzitter.  Besluit AV   Het is wenselijk om 

meerdere sleutels in omloop te laten zijn en dus worden er sleutels bijgemaakt. Ook 

wordt gevraagd aan het nieuwe bestuur om inzichtelijk te krijgen hoeveel ladders er 

in omloop zijn (er wordt vermoed dat het om meerdere gaat).

•     Periodiek overleg Welbions overige knelpunten (de  zogeheten “EKW-lijst”, 

(vernoemd naar onze contactpersoon bij Welbions). In maart 2015 is het overleg 

hervat door Jolien en Erik. Er is een nieuwe rondgang (schouw) gemaakt door de 

wijk en Jolien heeft op verzoek van de nieuwe Wijkcoach en Wijkbeheerder de zaken

opnieuw op papier gezet. Nieuwe onderwerpen vanuit Welbions: plaatsen van 

ventilatoren en snoeien van de groenvoorzieningen.  De Wijkcoach en 

Wijkbeheerder zijn telefonisch bereikbaar via het servicenummer van Welbions en 

per email via  klantenservice@welbions.nl

•     Website Kasbah Forum is uit de lucht gehaald, overeenkomstig besluit AV 2014,  

aangezien dit amper of niet meer gebruikt werd. Er is een door enkele bewoners 

opgezette Facebook pagina (Kasbahlui) beschikbaar voor bewoners om online met 

elkaar te kunnen discussiëren. Dit wordt door werkgroepen ook successievelijk 

ingezet voor organisatie en regelzaken. Dit kost geen werk en geen geld voor de 

vereniging.  Dit geldt ook voor de website van Erik (www.dekasbah.nl), die ooit 

bedoeld was als tijdelijke voorziening. Deze gaat ondergebracht worden in een 

stichting, om de website meer continuïteit en onderbouwing te geven.    

•    Fred geeft aan de naamdomein van de website van Erik verwarrend te vinden met de

verenigingswebsite www.kasbah.nu en verlangt wijziging hiervan. Erik stelt dat zijn 

site duidelijk de vermelding bevat dat het om zijn persoonlijke website gaat.

•     Het bestuur heeft actie ondernomen tegen de huurverhoging. Er is door de 

voorzitter een brief opgesteld aan Welbions namens de vereniging. Verdere acties 

zijn nodig (mutatiehuur).  

•      De voorzitter heeft heeft actie ondernomen  t.b.v. aanpassingen diftar 

voorzieningen voor bewoners (ondergrondse papier en plastic containers zijn gratis 

voor gebruik). Er zijn irritaties van bewoners t.a.v. opgehangen plastic aan deze 
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containers terwijl mensen dit in de containers moeten gooien. 

•      Het slot van de mededelingenkast (voor bewoners) is door de voorzitter vervangen, 

aangezien dit versleten was. 

Met de bovenstaande agendapunten is de het Jaarverslag 2014 in zijn totaliteit 

besproken. Nu volgt de pauze. 

Vergadering deel 2 

Activiteiten Werkgroepen  

A Werkgroep KasbahCafé (Ineke)

De coördinatrice Ineke van de werkgroep heeft de naam veranderd 'bewonersavond'. 

Ineke hoort graag terug als bewoners ideeën hebben en moedigt dit aan. Wouter en 

Metin zijn begonnen met (try out) game avonden.  

B Werkgroep Nieuwe Buren (Aziz, Metin, Daniëlle) 

Metin geeft aan dat nieuwe buren een succesvolle samenwerking is tussen de 

werkgroep en Welbions. Hij geeft aan bereikbaar te zijn per mail 

(metin@dekasbah.nu) voor suggesties en ideeën. Petra en Ineke willen wat betekenen

hierin en gaan hierover mailen met Metin.  

C De verenigingswebsite

De AV-2013 besloot tot continuering van de verenigingswebsite (www.kasbah.nu) en 

het forum, ondanks de beschikbaarheid van een Facebookgroep ("Kasbahlui"). Tijdens 

de AV-2013 waren er bij enkele bewoners nadrukkelijke bezwaren tegen Facebook 

(niet iedereen heeft/wil het en vanwege aversie tegen 'Big Data'). Metin heeft op 

bestuursvergadering van 10 oktober 2013 aangeboden ‘de technische kant’ van deze 

zaken onder zijn hoede genomen, maar direct aangegeven dat niet inhoudelijk te gaan

doen. 

Tijdens de AV-2014 werden twee voorstellen aangenomen:

             Voorstel 1: het Kasbah Forum sluiten, tenzij er voor 1 juni voldoende 

vrijwilligers zijn dit voort te zetten.  Het resultaat: de belangstelling voor het forum 

was vrijwel nul en is in de loop van 2014 uit de lucht is gehaald. De Facebook pagina 

Kasbahlui lijkt de functie van het forum geheel te hebben overgenomen. Kunnen we 

daar nog steeds mee leven? Besluit AV : "Forum niet herinvoeren".  

             Voorstel 2,  Zodra er vrijwilligers voor zijn gevonden, de website Kasbah.nu 

ombouwen tot een meer 'statische' website met achtergrond informatie over de 

Kasbah, zonder actualiteit. Bij uitblijven vrijwilligers (uiterlijk 1 juni) de website sluiten.

Domeinregistratie plus emailadressen echter handhaven.

Metin heeft medio 2014 op het verenigingsdomein kasbah.nu een informatieve 

website gemaakt. Deze was gewenst i.v.m. het starten van de werkgroep Nieuwe 

Buren. Tijdens de bestuursvergadering okt 2014 is over deze aanpak kort 

gediscussieerd, aangezien de site niet inhoudelijk met het bestuur is afgestemd en 

deze naar mening van Erik te veel oogde en gericht was op de Nieuwe Buren. 

Bovendien is de informatie zelf op servers van Google ('Big Data') ondergebracht. Op 

voorstel van Erik is een werkgroep(je) in opstart, dat de vorig jaar besproken 'statische'

verenigingswebite (gericht op zowel Nieuwe Buren als alle andere bewoners) moet 
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gaan optuigen. Hierover is reeds kort contact geweest met Wouter, die zijn 

medewerking heeft toegezegd. De informatie van/voor de Nieuwe Buren kan daar 

onderdeel van worden. De vraag is of het wenselijk is om onze verenigingswebsite 

onder te brengen op Google servers i.v.m. 'Big Data'.

Besluit AV : 

1.Het genomen besluit van 2014 wordt  gehandhaafd

2.De werkgroep  (Metin, Erik, Wouter) kan starten

3.De werkgroepwebsite 'Nieuwe Buren' onder brengen bij de 

verenigingswebsite.

4.De volledige website van de vereniging  wordt ondergebracht bij de huidige 

internet hostingprovider Mijn Domein.

 
Overige aandachtspunten & meldingen Bestuur

Nieuwe wijkagent

Er is een nieuwe wijkagent. André Schutten liet recent weten dit najaar opgevolgd te gaan 

worden door een collega. Bij de politie rouleren wijkagenten elke 5 à 6 jaar en zijn termijn zit 

er op hier.

Beperking huurverhoging (zie jaarverslag)

De acties tegen de voorgenomen extreme huurverhoging 2015 zijn succesvol gebleken. 

Welbions liet in een reactie op de brief van de bewonersvereniging weten dat de verhoging 

beperkt zal zijn. Zie Jaarverslag voor afschriften. Aandachtspunt blijft de sterke verhoging bij 

mutaties. Het nieuwe bestuur moet zich gaan buigen of zij druk willen uitoefenen op 

Welbions om de forse huurverhoging bij mutaties tegen te gaan.

Afvalproblematiek (zie jaarverslag en uitgaande post)

Bij B&W is door de voorzitter navraag gedaan naar de stand van zaken met de proef van de 

ondergrondse containers voor oud papier en plastic bij de Eendengang/3 Turven. Ook is 

gevraagd de begin 2015 afgesloten container aan de Eendengang/Boomgaard voor plastic te 

gaan gebruiken, in plaats van weg te halen. Antwoord staat nog open. 

Wel is bekend dat de Gemeente van plan is in 2016 of 2017 overal in Hengelo ondergronds 

containers (met 'klikken') in te voeren voor restafval/GFT. Hoe het andere (gescheiden) afval 

ingezameld gaat worden, staat nog open. Het is dus niet te verwachten dat de proef 

uitgebreid wordt. Sommige containers hebben nog 60 liter; zolang dit niet omgebouwd is 

heb je geluk.

Abel doet voorstel om gratis afval storten (plastic en papier) bekend maken met een plakaat. 

De AV lijkt hier niet op te reageren, want er worden geen andere voorstellen gedaan. 

Vervanging CV-ketels

De voorzitter meldt dat dit jaar of volgend jaar de CV ketels 'projectmatige' vervangen 

worden wegens leeftijd. Dit gaat in de hele Kasbah gebeuren, straat voor straat. Deze zullen 

overal in de gangkast komen te zitten, gaf Welbions aan. 

Ventilatoren / roosters

De vervanging van de ventilatoren werd door Welbions medio maart in een brief aan de 

bewoners aangekondigd. Bij Erik riep dat meer vragen op dan er antwoorden in de brief 

stonden. Navraag (op persoonlijke titel) bij Welbions leverde een huisbezoek op van dhr 

Tankink (opzichter Welbions)  en enkele uitvoerders. Erik is bij de plaatsing van de eerste 

installatie aan de Bazaar 1 aanwezig geweest om te kijken wat er allemaal gaat gebeuren - en
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hoe. De ervaringen zijn uitvoerig en gedetailleerd gepubliceerd op Eriks website.

Samengevat: 

� De ventilator boven de badkamer wordt vervangen door een model dat draadloos 

bediend wordt met een hoofdbedieningseenheid in de woonkamer. De hoofd-

bedieningseenheid biedt twee mogelijkheden: Een automatische besturing op basis 

van het gemeten CO2 gehalte in de woonkamer en een handmatige bediening met 

drie standen: maximaal, normaal en minimaal. Bij Welbions was men bij het 

opstellen van de brief in de onjuiste veronderstelling dat de installatie alleen 

automatisch kon werken.)

� Er zijn twee draadloze 'timers' ter grote van een lichtnetschakelaar waarmee de 

afzuiger 10, 30 of 60 minuten maximaal te zetten is. Na afloop daarvan schakelt de 

installatie terug naar de laatst gebruikte stand van de hoofdbediening. Welbions 

plaatst ze in de keuken (waar nu de bediening van de ventilator zit) en naast de 

badkamerdeur (waar vaak ook een tweestanden schakelaar zit.) 

� Welbions kondigde in de brief aan twee luchtinlaatroosters te gaan plaatsen. In de 

B-, C- en D woningen beide in de terraspui. Half maart heeft Erik (vanuit bewoners 

positie) opnieuw contact gehad met Welbions en de vraag voorgelegd in hoeverre 

het mogelijk is om (in zijn C-woning) een van de twee te plaatsen ventilatie 

inlaatroosters in het raam van de videkamer te plaatsen. Dit vanwege afgetimmerd 

zijn van  de videkamer en trapopgang. Welbions liet deze week onverwacht weten 

de bestelling voor de roosters te hebben opgeschort, aangezien (naar aanleiding van

Eriks vraag) besloten is overal het rooster in de slaapkamer te plaatsen. Er komt dan 

maar één rooster in de terraspui van de B, C- en D-woningen. In de A-woningen 

komen de roosters in slaapkamer en keuken. 

�  Punten van aandacht: De plek van het inlaatrooster in de terraspui. Oorspronkelijk 

zou er zowel links als rechts een rooster komen. Welbions, geattendeerd op deze AV,

wil graag van de bewoners weten waar men het enkele rooster in de terraspui wil 

hebben: aan de kant van de muur tussen de beide balkons, of aan de andere kant. 

(de glasbreedte verschilt, dus er is geen individuele keuzevrijheid). Opmerking: 

Welbions liet eerder weten de plaatsing van de nieuwe spullen niet te gaan 

afdwingen. Wie dus beslist géén luchtinlaatroosters wenst, kan ze weigeren. 

Vervanging van de ventilator boven de douche weigeren, kan tot niet reparabele  

defecte spullen leiden. 

Besluit AV: bewoners hebben weinig interesse, want er wordt geen voorkeurskeuze 

gemaakt m.b.t. locatie van het pui-rooster. Bewoners willen graag dat Welbions 

vooraf gaat  inventariseren onder bewoners of ze überhaupt een rooster willen 

hebben. Bewoners zijn blij met meer ventilatie in de badkamer. 

Zwavertsweg

De voorzitter meldt dat de Gemeente Hengelo de verkeersremmende maatregelen in de 

Zwavertsweg tussen Staringstraat en buitengebied dit jaar gaat aanleggen.

Wijkracht

Een nieuwe instelling gaat zich richten op laagdrempelige zorg en welzijn van de bewoners in 

Hengelo. Een zorgindicatie is niet vereist om van de kosteloze diensten van de organisatie 

gebruik te gaan maken. Voorlopig te benaderen via het Zorgloket. Nadere informatie zal via 

de media gecommuniceerd gaan worden.

Bewonersinbreng

•Veiligheid. Metin  is als bewoner en als bestuurlid bezig met het thema ‘vindbaarheid’. 

Metin gaf aan dat hij vanuit dit thema bezig is met de website kabah.nu. Op 
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persoonlijke titel is hij bezig met 'vindbaarheid in de Kasbah', omdat hulpdiensten 

bijna altijd te laat zijn en aan de verkeerde kant. Metin hoort graag interesses en 

vrijwilligers die willen mee werken aan het thema 'veiligheid'.  Er is nog een 

groepsapp onder Kasbahleden actief. Vraag vanuit  AV : rookmelders vanuit 

Welbions, vluchtplan voor A woningen vanuit Welbions.  

•Burendag. Ineke brengt als bewoner het thema : ‘Burendag’ op 26 september.  Haar 

plan is om op deze dag een ‘buurtfestival’ te organiseren. Hiervoor is ze per email 

bereikbaar op ineke@kasbah.nu. Metin stelde een bijdrage voor van €75,-  Ineke wil 

echter eerst externe subsidies aanvragen (Oranje Fonds, Buurtbon).

Ledenwerving & contributie  
Art 10 van de statuten schrijft voor dat de AV de contributie vast moet stellen. Tijdens de 

AV2013 en 2014 is deze op € 0,- gesteld. De voorzitter benadrukt dat een vereniging leden 

dient te hebben en dat de situatie van de afgelopen jaren ('alle bewoners worden geacht lid 

te zijn')  ongewenst is. De voorzitter formuleert twee overwegingen:  

� Een kosteloos lidmaatschap stelt iedereen, ook de bewoners met een smalle beurs, in 

staat lid te worden en mee te beslissen. Veel leden betekent een grotere 

representativiteit van de vereniging, wat van voordeel is bij onderhandelingen met 

bijvoorbeeld Welbions. Nadeel is dat de vereniging minder inkomsten en dus minder 

financiële armslag krijgt (houdt).

� Een (bescheiden) contributie vergroot de financiële mogelijkheden van de vereniging 

om activiteiten te ontplooien of te ondersteunen. Te denken valt aan een bedrag van 

€  5 - 10 per jaar. Een dergelijke contributie kan echter voor bewoners met een smalle 

beurs een drempel vormen lid te worden, waardoor zij geen stem hebben in de 

vereniging en de vereniging tevens door een geringer aantal leden aan 

representativiteit inboet.

� Ellie heeft een huis-aan-huis bezoek gepland, samen met vrijwilligers, om bewoners te 

vragen lid  te worden en tevens de vereniging te promoten. Aanmelden kan ook 

vanavond al! Het betaalde lidmaatschap gaat om geregistreerde leden. Zoals het tot nu 

toe geregeld is (automatisch lid) komt naar buiten toe (bijvoorbeeld Welbions) vreemd 

over, omdat er geen echte leden zijn. Ook is het voor onszelf handig. 

 

Na een korte discussie legt de voorzitter 3 geopperde opties aan de vergadering voor, 

waarover als volgt gestemd wordt:

€ 0,- : 3 stemmen

€ 5,- : 13 stemmen

€ 10,-:  12 stemmen.

Besluit AV:  Er wordt  per kalenderjaar (ingaande 1 jan 2015 - 31 dec 2015)   € 5,- 

contributie per huishouden afgesproken. Donaties mogen altijd. Zij die betalen, zijn lid 

van de bewonersvereniging en kunnen tijdens een AV hun stem uitbrengen (dus 1 stem 

per huishouden). Het is bedoeld om inkomsten te genereren,  je te registreren als 

stemmend lid, gezinsleden in kaart te brengen, activiteiten opzetten, website, 

instrument en band KBG optreden. 

Budgetten 2015

Waar geeft het bestuur het beschikbare geld aan uit en hoeveel is er eigenlijk te besteden?

De vereniging ontvangt van verhuurder Welbions een jaarlijkse financiële bijdrage, die de 

afgelopen jaren ca EUR 550,- bedroeg. Na aftrek van de vaste lasten (o.a. bankkosten, 

nieuwsbrieven, vergader-kosten, etc) blijft er jaarlijks zo’n € 275,- over voor activiteiten. 
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Afgelopen jaren werden diverse dure activiteiten bekostigd uit de reserves van de vereniging.

Vooral het jubileumfeest ‘Kasbah 40’  leverde een forse kostenpost op, evenals de 

(eenmalige) bijdrages aan het Moneypolyspel en het Piet Blom Museum. De financiële 

reserves zijn de afgelopen jaren flink geslonken. Het bestuur heeft begin dit jaar besloten dat

er minimaal 1.500 aan reserves moet blijven. Wat de leden daarvan vinden, is voor de pauze 

besproken. 

>> Besluit 2015: voor twee activiteiten reeds gelden gereserveerd: 

1. Het KasbahCafé (Bewonersavond): 100 EUR uit het jaarbudget en 50 EUR uit 

de reserves. Dit omdat het bestuur wel iets wil bezuinigen op het 

KasbahCafé, maar dat niet te abrupt wil doen dit jaar.

2. Willy en Erik vroegen voor een op 20 juni j.l. te organiseren 

bewonersfeest/barbecue een bijdrage aan van 4 EUR aan per deelnemende 

bewoner. Het bestuur besloot een vast bedrag van 100 EUR, ongeacht het 

aantal deelnemers toe te kennen.

Dit betekent: er is nog € 75,- vrij te besteden,  van het (voorlopige) jaarbudget aan 

activiteiten. Willen we daar meer van maken, dan zullen er naast Welbions andere bronnen 

moeten worden aangeboord. Te denken valt met name aan het heffen van contributie. Het 

Kasbah Festival doet nu geen beroep op een bijdrage van de vereniging; zij willen eerst 

doelen aanschrijven (bijvoorbeeld Buurtbon).  

Verkiezing bestuur

De statuten bepalen dat de leden tijdens de Algemene Vergadering een bestuur kiezen van 

minimaal 3 personen en een voorzitter. Het bestuur zelf wijst daarna uit zijn midden een 

secretaris en penningmeester aan, alsmede de plaatsvervangend voorzitter. Voor mensen 

die in werkgroep zitten, is er geen verplichting om zich verkiesbaar te stellen voor bestuur.  

Aftredend & herverkiesbaar; 4 personen

Metin en Jolien treden af en stellen zich wederom herverkiesbaar. 

Erik  en Ellie willen willen hun  bestuursfunctie graag continueren.

Nieuwe kandidaten: 3 personen

Willy, Fred en René. 

Besluit AV: Alle bovengenoemde 7 kandidaat-bestuursleden worden benoemd.

Nieuw bestuur: 

Metin Yirtici, Willy Beuzel, Fred van de Ven, René Beckmann, Erik Nijhof, Ellie Bloemendaal 

en Jolien  Steggink

Er zijn twee kandidaten voor de functie voorzitter: René  en Erik.

Besluit AV:  René Beckmann  is met 14 stemmen benoemd als voorzitter. 

Benoeming kascommissie 2015

Yvonne en Ineke zijn gaan als niet-bestuursleden de volgende Jaarrekening controleren. Dit 

vindt begin 2016 plaats. 

Rondvraag

� Ellie: heeft een registratieformulier gemaakt voor de aanmelding van nieuwe leden, 

waarop o.a. aangegeven kan worden wat bewoners willen en kunnen. Ellie vraagt wie er 

mee wil gaan bij het voorgenomen huis aan huis bezoek. Marieke, Ineke en Jolien melden 

zich aan
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� Fred van de Ven: vraagt toestemming om in het weekend van 18 april een zeer grote kast,

tekeningen en foto's  'tijdelijk' ('paar weken') in de nis van de vereniging te mogen 

plaatsen. Besluit AV  stemt hiermee in.

� Fred van de Ven zoekt vrijwilligers om op 19 april (14.30-17.00u)  in de Tempel bij te 

springen tijdens een manifestatie van het Piet Blom Museum. Metin doet fotografie, 

Oskar doet zijn zijn galerie open. Ineke doet het Glasateljee ook open. Verder wordt 

gemeld dat er veel ondersteuning voor het museum is, maar te weinig geld. Mogelijk is 

aan het eind van het jaar het geld op.

� In september organiseert de Monumenten Commissie van de gemeente Hengelo haar 

jaarlijkse monumentendag in de Kasbah.

� Eigen georganiseerde activiteiten: Burendag, Monumentendag (kunst en ambacht). 

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar komst.

– – O – – 
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Bewonersvereniging Kasbah

Agenda Algemene Vergadering 9 april 2015

Erik Nijhof (voorzitter)
Versie 1v0

Aanwezig:
Bestuur:
Erik Nijhof (voorzitter)
Ellie Bloemendaal (penningmeester)
Aziz Cildevil

Overige bewoners:
Albel Wortelboer
Fred van de Ven
Ineke Deenik
Pieter Meertens
Willy Beuzel

------------------------------
Bijlagen: 

-- WELKOM & OPENING --

Huishoudelijke mededelingen.

- Zoals in de uitnodiging voor deze Algemene Vergadering vermeld, heeft het bestuur uit 
efficiëntie-, kosten- en milieuoverweging afgezien van stapels fotokopieën en de leden 
gevraagd zelf de on line gezette documenten af te drukken, dan wel - helemaal 'groen' - de 
online versie te gebruiken via tablet of smartphone.

Vaststellen van de agenda

Eventueel nog toe te voegen agendapunten - er is ook een rondvraag aan het eind.

Notulen van de Algemene Vergadering 2014

Wegens het ontbreken van een secretaris de afgelopen tijd is alleen een verslag van Erik 
beschikbaar, dat via de website verspreid is.

Post in/uit

- Brief Welbions over nieuwe functie Wijkcoach en Wijkbeheerder. Zie Jaarverslag 2014 -
begin 2015.
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- Brief aan Welbions over verzoek beperking huurverhogingen; Reactie Welbions.

- Brief aan B & W Hengelo over DIFTAR en de proef met de ondergronds containers.

Jaarrekening 2013-2014

Bijgevoegd.
Deze jaarrekening werd tijdens de AV 2014 niet ter goedkeuring in stemming gebracht 
aangezien de penningmeester nog wijzigingen toezegde.
Toelichting Ellie?

Jaarrekening 2014

Bijgevoegd. De jaarrekening van afgelopen jaar. Deze is, overeenkomstig de statuten, per 31 
dec afgesloten.
Toelichting Ellie?

Activiteiten bestuur

A Uitgeven Nieuwsbrieven
Het bestuur heeft besloten 4 edities uit te brengen dit jaar, ten einde de kosten te 
beperken.

B Periodiek overleg Welbions overige knelpunten (de EKW-lijst)
In maart 2015 is het overleg hervat door Jolien en Erik. Er is een nieuwe rondgang 
gemaakt door de wijk en Jolien heeft op verzoek van de nieuwe Wijkcoach en 
Wijkbeheerder de zaken opnieuw op papier gezet.

Activiteiten Werkgroepen   

A Werkgroep KasbahCafé  (Ineke)
4 personen draaiden op donderdagavond tussen 21.00 uur tot 24.00 uur om de beurt 
bardienst in de barruimte van buurthuis De Tempel. Er is muziek en wat te knabbelen. 
Begin 2015 werd gestart met computer game-avonden, waartoe in de Grote Zaal een 
tweetal beamers met gameconsoles werden opgesteld. In 2014 werden kleding(ruil)
beurzen georganiseerd, zowel op donderdagavond als een keer op zaterdag tijdens 
een Kasbahmarkt (28 maart). Zie ook Jaarverslag 2014-begin 2015.

Suggesties?

B Werkgroep Nieuwe Buren  (Aziz, Metin, Daniëlle)
Nieuwe bewoners willen we als vereniging gaan verwelkomen met een persoonlijk 
aangereikte tas met informatie & tips over wonen in de Kasbah, aangevuld met 
aardigheidjes van winkeliers uit de buurt. Zie ook Jaarverslag 2014-begin 2015.

De werkgroep wil ook in 2015 actief nieuwe bewoners benaderen. 

Suggesties?
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C De verenigingswebsite
De AV-2013 besloot tot continuering van de verenigingswebsite (www.kasbah.nu) en 
forum, ondanks de beschikbaarheid van een Facebookgroep 
("Kasbahlui"). Tijdens de AV-2013 waren er bij enkele bewoners 
nadrukkelijke bezwaren tegen Facebook (niet iedereen heeft/wil het en 
'Big Data'). 

Metin heeft op de eerste bestuursvergadering na de AV-2013 de technische kant van 
deze zaken onder zijn hoede genomen, maar direct aangegeven dat niet inhoudelijk 
te gaan doen.

Tijdens de AV-2014 werden twee voorstellen aangenomen:

Voorstel 1: het Kasbah Forum sluiten, tenzij er voor 1 juni voldoende vrijwilligers zijn 
dit voort te zetten. 

De belangstelling voor het forum was vrijwel nul en is in de loop van 2014 uit de lucht 
gehaald. De Facebook pagina Kasbahlui lijkt de functie van het forum geheel te 
hebben overgenomen.

Kunnen we daar mee leven?

Voorstel 2, Erik: zodra er vrijwilligers voor zijn gevonden, de website Kasbah.nu 
ombouwen tot een meer 'statische' website met achtergrond informatie over de 
Kasbah, zonder actualiteit. Bij uitblijven vrijwilligers (uiterlijk 1 juni) de website sluiten. 
Domeinregistratie plus emailadressen echter handhaven.

Metin heeft medio 2014 op het verenigingsdomein kasbah.nu een informatieve 
website gemaakt. Deze was gewenst i.v.m. het starten van de werkgroep Nieuwe 
Buren.
Tijdens de bestuursvergadering okt 2014 is over deze aanpak kort gediscussieerd, 
aangezien de site niet inhoudelijk met het bestuur is afgestemd en deze naar mening 
van Erik te veel oogde en gericht was op de Nieuwe Buren. Bovendien is de 
informatie zelf op servers van Google ('Big Data') ondergebracht. 

Op voorstel van Erik is een werkgroep(je) in opstart, dat de vorig jaar besproken 
'statische' verenigingswebite (gericht op zowel Nieuwe Buren als alle andere 
bewoners) moet gaan optuigen. Hierover is reeds kort contact geweest met Wouter, 
die zijn medewerking heeft toegezegd. De informatie van/voor de Nieuwe Buren kan 
daar onderdeel van worden. De vraag is of het wenselijk is om onze 
verenigingswebsite onder te brengen op Google servers i.v.m. 'Big Data'.

.......

.......

Overige aandachtspunten & meldingen Bestuur

Nieuwe wijkagent

André Schutten liet recent weten dit najaar opgevolgd te gaan worden door een collega. 
Bij de politie rouleren wijkagenten elke 5 à 6 jaar en zijn termijn zit er op hier.

Beperking huurverhoging (zie voor details jaarversl ag)
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De acties tegen de voorgenomen extreme huurverhoging 2015 zijn succesvol 
gebleken. Welbions liet in een reactie op de brief van de bewonersvereniging weten dat 
de verhoging beperkt zal zijn. Zie Jaarverslag voor details.

Aandachtspunt blijft de sterke verhoging bij mutaties. 

Afvalproblematiek (zie voor details jaarverslag)

Bij B&W is navraag gedaan naar de stand van zaken met de proef van de 
ondergrondse containers voor oud papier en plastic bij de Eendengang/3 turven. Ook is 
gevraagd de nu afgesloten container(s) voor plastic te gaan gebruiken. Antwoord staat 
nog open. 

Inmiddels is bekend dat de Gemeente van plan is in 2016 of 2017 overal in Hengelo 
ondergronds containers (met 'klikken') in te voeren voor restafval/GFT. Hoe het andere 
(gescheiden) afval ingezameld gaat worden, staat nog open. Het is dus niet te 
verwachten dat de proef uitgebreid wordt. 

Vervanging CV-ketels

Dit jaar of volgend jaar is de 'projectmatige' vervanging van de CV-ketels gepland. Deze 
zullen overla in de gangkast komen te zitten. 

Ventilatoren / roosters

De vervanging van de ventilatoren werd door Welbions medio maart in een brief aan de 
bewoners aangekondigd. Bij Erik riep dat meer vragen op dan er antwoorden in de brief 
stonden. Navraag (op persoonlijke titel) bij Welbions leverde een huisbezoek op van 
dhr Tankink en enkele uitvoerders. 
Erik is bij de plaatsing van de eerste installatie aan de Bazaar 1 aanwezig geweest om 
te kijken wat er allemaal gaat gebeuren - en hoe. De ervaringen zijn uitvoerig en 
gedetailleerd gepubliceerd op Eriks website.

Kort samengevat:
- De ventilator boven de badkamer wordt vervangen door een model dat draadloos 
bediend wordt met een hoofdbedieningseenheid in de woonkamer.
- De hoofdbedieningseenheid biedt twee mogelijkheden:

Automatische besturing op basis van het gemeten CO2 gehalte in de 
woonkamer

Handmatige bediening met drie standen: maximaal, normaal en minimaal.
(Bij Welbions was men bij het opstellen van de brief in de veronderstelling dat de 
installatie alleen automatisch kon werken.)
- Twee draadloze 'timers' ter grote van een lichtnetschakelaar waarmee de afzuiger 10, 
30 of 60 minuten maximaal te zetten is. Na afloop daarvan schakelt de installatie terug 
naar de laatst gebruikte stand van de hoofdbediening. Welbions plaatst ze in de keuken 
(waar nu de bediening van de ventilator zit) en naast de badkamerdeur (waar vaak ook 
een tweestanden schakelaar zit.)

Welbions kondigde in de brief aan twee luchtinlaatroosters te gaan plaatsen. In de B-, 
C- en D woningen beide in de terraspui.

Half maart heeft Erik opnieuw contact gehad met Welbions en de vraag voorgelegd in 
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hoeverre het mogelijk is om (in zijn C-woning) een van de twee te plaatsen ventilatie 
inlaatroosters in het raam van de slaapkamer te plaatsen. Dit vanwege een in de weg 
zittende zonwering en het afgetimmerd zijn van slaapkamer en trapopgang.

Welbions liet deze week onverwacht weten de bestelling voor de roosters te hebben 
opgeschort, aangezien (naar aanleiding van Eriks vraag) besloten is overal het rooster 
in de slaapkamer te plaatsen. Er komt dan maar één rooster in de terraspui van de B, 
C- en D-woningen. In de A-woningen komen de roosters in slaapkamer en keuken. 

Punten van aandacht:
De roosters hebben een tweestanden schuif, maar kunnen nooit geheel dicht. 
Een 'stormkering' sluit bij storm. Er zal dus altijd een beetje geluid en lucht 
doorheen komen, waar ze ook zitten. 

De plek van het inlaatrooster in de terraspui. Oorspronkelijk zou er zowel links 
als rechts een rooster komen. 
Welbions,  geattendeerd op deze AV, wil graag van de bewoners weten waar 
men het rooster in de pui wil hebben : aan de kant van de muur tussen de 
beide balkons, of aan de andere kant. (de glasbreedte verschilt, dus er is geen 
individuele keuzevrijheid.)

Opmerking: Welbions liet eerder weten de plaatsing van de nieuwe spullen niet te gaan 
afdwingen. Wie dus beslist géén luchtinlaatroosters wenst, kan ze weigeren.
Vervanging van de ventilator boven de douche weigeren, kan tot niet reparabele 
defecte spullen leiden.

>> Keuze inlaatroosters: 

Zwavertsweg

De Gemeente liet tijdens het halfjaarlijkse Wijkplatformoverleg (Erik was weer 
aanwezig) afgelopen woensdag weten dat de verkeersremmende maatregelen in de 
Zwavertsweg tussen Staringstraat en buitengebied er dit jaar gaan komen. 

Wijkracht

Een nieuwe instelling gaat zich richten op laagdrempelige zorg en welzijn van de 
bewoners in Hengelo. Een zorgindicatie is niet vereist om van de kosteloze diensten 
van de organisatie gebruik te gaan maken. Voorlopig te benaderen via het Zorgloket. 
Nadere informatie zal via de media gecommuniceerd gaan worden.

Bewonersinbreng

Veiligheid (Metin)

Ledenwerving & contributie

Art 10 van de statuten schrijft voor dat de Algemene Vergadering de contributie vast 
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moet stellen. Deze is tijdens de AV2013 en AV 2014 op nul Euro gesteld. 

Overwegingen bij het vaststellen van de hoogte van de (nieuwe) contributie zijn:

Een kosteloos lidmaatschap stelt iedereen, ook de bewoners met een smalle beurs, 
in staat lid te worden en mee te beslissen. Veel leden betekent een grotere 
representativiteit van de vereniging, wat van voordeel is bij onderhandelingen met 
bijvoorbeeld Welbions. Nadeel is dat de vereniging minder inkomsten en dus minder 
financiële armslag krijgt (houdt).

Een (bescheiden) contributie vergroot de financiële mogelijkheden van de 
vereniging om activiteiten te ontplooien of te ondersteunen. Te denken valt aan een 
bedrag van 5 à 10 Euro per jaar. Een dergelijke contributie kan echter voor bewoners 
met een smalle beurs een drempel vormen lid te worden, waardoor zij geen stem 
hebben in de vereniging en de vereniging tevens door een geringer aantal leden aan 
representativiteit inboet.

Ellie heeft een huis-aan-huis bezoek gepland, samen met vrijwilligers, om bewoners 
te vragen lid te worden en tevens de vereniging te promoten. Aanmelden kan ook 
vanavond al!

>> Besluit:

Budgetten 2015

Waar geven we ons geld aan uit en hoeveel is er eigenlijk te besteden?

De vereniging ontvangt van verhuurder Welbions een jaarlijkse financiële bijdrage, die 
de afgelopen jaren ca EUR 550,- bedroeg. Na aftrek van de vaste lasten (o.a. 
bankkosten, Nieuwsbrieven, vergader-kosten) blijft er jaarlijks zo’n EUR 275,- over 
voor activiteiten. 

Afgelopen jaren werden diverse dure activiteiten bekostigd uit de reserves van de 
vereniging. Vooral het jubileumfeest ‘Kasbah40’  leverde een forse kostenpost op, 
evenals de bijdrages aan het Moneypolyspel en Piet Blom Museum. 

De financiële reserves zijn de afgelopen jaren flink geslonken. Het bestuur heeft 
begin dit jaar besloten dat er minimaal 1.500 aan reserves moet blijven. Wat vinden 
de leden daarvan?

Voor 2015 zijn voor twee activiteiten reeds gelden gereserveerd: 
- Het KasbahCafé (Bewonersvaond): 100 EUR uit het jaarbudget en 50 EUR uit de 
reserves. Dit omdat het bestuur wel iets wil bezuinigen op het KasbahCafé, maar dat 
niet te abrupt wil doen dit jaar. 
- Willy en Erik vroegen voor een op 20 juni te organiseren bewonersfeest/barbecue 
een bijdrage aan van 4 EUR aan per deelnemende bewoner. Het bestuur besloot een 
vast bedrag van 100 EUR, ongeacht het aantal deelnemers toe te kennen.

Er is nu dus nog 75 EUR van het (voorlopige) jaarbudget vrij te besteden aan 
activiteiten. Willen we daar meer van maken, dan zullen er naast Welbions andere 
bronnen moeten worden aangeboord. Te denken valt met name aan het heffen van 
contributie.

>> Besluit: 
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Verkiezing bestuur

De statuten bepalen dat de leden tijdens de Algemene Vergadering een bestuur 
kiezen van minimaal 3 personen en een voorzitter. Het bestuur wijst daarna uit zijn 
midden een secretaris en penningmeester aan, alsmede de plaatsvervangend 
voorzitter.

Aftredend en wel herverkiesbaar
- Metin
- Jolien
(Het bestuur is statutair verplicht een lijst van twee aftredende bestuurders op 
te stellen.)

Erik  wil zijn bestuursfunctie graag continueren.
Ellie ?

Overige kandidaten:
- Willy Beuzel (alleen beschikbaar als 'gewoon bestuurslid')

>> Stemronde voorzitter:

>> Stemronde bestuursleden:

Benoeming kascommissie 2015

Gezocht worden twee niet-bestuursleden die de volgende Jaarrekening willen controleren 
(begin 2016)

Rondvraag

-- SLUITING --

------------------------------
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Financieel jaarverslag van 26 april 2013 tot en met 12 maart 2014

Balans op 26 April 2013 (de beginbalans)
Activa Passiva
Betaalrekening € 773,60 Eigen vermogen € 3302,92
Spaarrekening € 2529,32

Totaal: € 3302,92 € 3302,92

Exploitatierekening van 26 April 2013 tot en met 12 maart 2014 
Inkomsten Uitgaven
rente € 30,95 ING kosten bankrekening € 95,54
Bijdrage Welbions voor 
Kasbah40 feest

€ 1000,00 Kasbah cafe € 155,00

Sponsorgeld spel derden € 350,00 Nieuwsbrieven, ALV etc € 84,00
€ Hosting website € 59,00

Exploitatietekort € 3157,84 Kasbah 40 feest € 1913,20
bijdrage spel bewonersver. 500,00
Bijdrage BBQ 2013 € 214,96
Bestuurskosten/ALV € 73,00
Sponsorgeld spel derden 350,00
Lening voor Kasbah spel 1094,09

Totaal: € 4538,79 Totaal: € 4538,79

Balans op 9 maart 2014 (de eindbalans)

Activa Passiva

Betaalrekening € 84,81 Eigen vermogen € 1239,17

Spaarrekening € 60,27 €

debiteur € 1094,09 €

Totaal: € 1239,17 € 1239,17

B e w o n e r s v e r e n i g i n g  K a s b a h

J a a r r e k e n i n g  2 0 1 3  -  2 0 1 4



Toelichting:

- Voor het Kasbah-40 afsluitingsfeest had het bestuur € 1000,00 gereserveerd, dat  heeft 
Welbions verdubbeld, waar we ze zeer erkentelijk voor zijn. De feestcommissie is mooi 
binnen het budget gebleven. (En het mag nog wel een keer gezegd worden, het was 
een mooi feest.)

- De BBQ 2013 is afgelopen jaar niet door de bewonersvereniging georganiseerd, maar 
we hebben wel een financiele bijdrage per bewoner gedaan. 

- De jaarlijkse financiele bijdrage van Welbions over 2013 en 2014 is aangevraagd en 
moet nog binnenkomen.

- Grootste kostenpost is op dit moment het voorschot wat de vereniging heeft gedaan 
om het grote Kasbah Moneypolyspel van de grond te krijgen. De uitgaven tot nu toe  
liggen momenteel in totaal rond de 2000 euro. Het is de bedoeling om 300 spellen te 
maken, de totale kosten daarvoor zullen rond de 3000 euro gaan liggen. Het bestuur 
heeft een bedrag van 500 euro toegezegd en ook Welbions en de fa. Hegeman hebben 
een bedrag toegezegd. Dit moet nog binnenkomen. Wel heeft een aantal kleinere 
sponsoren al een bedrag betaald, in totaal € 350,00. 

- In 1e instantie zou het bestuur een bedrag van 1400 euro voorschieten om al 150 
spellen te maken, wat overeenkomt met het totale bedrag wat al door diverse 
sponsoren toegezegd was. Tijdens de uitvoering bleek dat het in veel gevallen 
goedkoper was om direct voor 300 spellen te bestellen (bijvoorbeeld de breekmunten, 
terrastafels, pionnen e.d. ) waardoor we een hoger bedrag voorgeschoten hebben. We 
hopen nog op buurtbonnen, de aanvraag daarvoor is gedaan, en het is de bedoeling 
om een aantal spellen te gaan verkopen. Duidelijk is dat we het voorgeschoten bedrag 
wel terugkrijgen. 

Ellie Bloemendaal
Penningmeester Bewonersvereniging Kasbah

B e w o n e r s v e r e n i g i n g  K a s b a h

J a a r r e k e n i n g  2 0 1 3  -  2 0 1 4



Financieel jaarverslag van 13 maart 2014 tot en met 31 December 2014

Balans op 13 maart 2014 (de beginbalans)
Activa Passiva
Betaalrekening € 84,81 Eigen vermogen € 1239,17
Debiteur (Moneypolyspel) € 1094,09
Spaarrekening € 60,27

Totaal: € 1239,17 € 1239,17

Exploitatierekening van 13 maart 2014 tot en met 31 december 2014 
Inkomsten Uitgaven
Welbions bijdrage 2013 € 572,00 ING kosten bankrekening € 76,38
Welbions bijdrage 2014 € 572,00 Kasbah cafe € 150,00
Sponsorgeld spel derden € 1900,00 Restant sponsorgeld derden € 756,00

Bestuurskosten € 6,59
KvK € 24,00
Kosten nog te betalen 2014 € 316,45
exploitatieoverschot € 1714,58

Totaal: € 3044,00 Totaal: € 3044,00

Balans op 31 December 2014 (de eindbalans)

Activa Passiva

Betaalrekening € 2115,84 Eigen vermogen € 1859,66

Spaarrekening € 60,27 Nog te betalen BBQ 2014 € 227,50

Nog te betalen nieuwsbrief € 12,00

Nog te betalen ING € 27,04

Nog te betalen restant 
sponsorgeld 

€ 49,91

Totaal: € 2176,11 € 2176,11

B e w o n e r s v e r e n i g i n g  K a s b a h

J a a r r e k e n i n g  2 0 1 4



Toelichting:

- De kosten voor de BBQ 2014 waren op 31 December nog niet ingediend, zijn in 2015 
betaald.

- De debiteur van de vorige jaarrekening, zijnde de lening voor het Moneypolyspel zijn 
door sponsoring van Welbions, Hegeman en een buurtbon betaald. In totaal € 1900,00. 
Daarvan is € 756,00 euro overgeboekt naar Elie Bloemendaal, om verdere rekeningen 
t.b.v. het spel te betalen. De eindafrekening is gedaan in 2015. Het restant van           
€ 49,91 is toen overgemaakt naar Ellie Bloemendaal die hiermee latere rekeningen 
t.b.v. het spel betaald heeft. Alle voorschotten gemaakt door de bewonersvereniging 
zijn terugbetaald en staan er ook geen bedragen meer op onze rekening die met het 
spel te maken hebben. 

- Verdere kosten die nog voor rekening van 2014 komen en in 2015 betaald zijn waren 1 
nieuwsbrief van september en de bankkosten over het 4e kwartaal. 

Ellie Bloemendaal
Penningmeester Bewonersvereniging Kasbah

Opgemaakt op 31 maart 2015.

B e w o n e r s v e r e n i g i n g  K a s b a h

J a a r r e k e n i n g  2 0 1 4



Kostensoorten

1. Bestuurskosten/ALV kosten
2. ING bankkosten
3. KvK kosten
4. Kasbah cafe
5. Mijn domein
6. Nieuwsbrieven e.d.
7. BBQ jaarlijks
8. Kasbah-40 feest
9. Moneypoly spel
10. Rente
11. PR
12. Kruispost

Optellingen van 13 maart 2014 tot en met 31 december 2014:

1. Bestuurskosten:! ! 2,30 + 4,29 = € 6,59 
2. ING:! ! ! 25,15 + 24,04 + 27,19 = € 76,38
3. KVK:! ! ! 24,00
4. Kasbah cafe:! ! 50,00 + 50,00 + 50,00 = € 150,00
9. Moneypoly spel:!   aan Ellie voor verdere rekeningen €  756,00

(inkomsten)  !
Bijdrage Welbions voor 2013 + 2014 = 2 x 572,00 = € 1.144,00 
Sponsorgelden derden voor Kasbah Moneypolyspel: 50,00 Lena + 200,00 Hegeman + 
500,00 Welbions + 1.150,00 Buurtbon = € 1.900,00 

In 2015 betaald voor 2014:

2. Laatste kwartaal bankkosten ING € 27,04
6. Nieuwsbrief September € 12,00
7. BBQ 2014 bijdrage € 227,50
1. Bestuurskosten gemaakt in de Tempel € 17,80. Deze zijn voorgeschoten door en 

terugbetaald aan Ineke
9. Aan Ellie, overschot sponsorgeld voor Kasbah Moneypolyspel € 49,91



Bewonersvereniging Kasbah

Jaarverslag 2014 / begin 2015
31 maart 2015

2v0, gepresenteerd tijdens Algemene Vergadering 9 april 2015.
In deze versie zijn enkele ter AV-2015 gemaakte opmerkingen toegevoegd.

Auteur: Erik Nijhof (voorzitter)

Bijlagen:
Brief 20 feb 2015, aan Welbions inzake huurverhoging.
Brief 5 maart 2015, reactie Welbions op onze brief 20 feb.
Brief 20 feb 2015, aan B&W Hengelo over DIFTAR
Verslag barbecue 2014 (Willy/Erik)

Het jaar 2014 begon met het jubileumfeest 'Kasbah40', dat door een feestcommissie in 
opdracht van en samen met het bestuur werd georganiseerd op 25 januari. Een verslag van 
dit evenement is te vinden in het vorige jaarverslag, dat loopt tot de vorige Algemene 
Vergadering op 13 maart 2014.

In de periode tussen de vorige Algemene Vergadering en die op 9 april 2015 heeft het bestuur 
van de Bewonersvereniging Kasbah zich met diverse onderwerpen actief bezig gehouden, 
zaken gevolgd dan wel aangestuurd. Gedurende deze periode werden de bewoners over de 
meeste zaken actueel geïnformeerd via de websites Kasbahlui (Facebook) en 
bewoners.dekasbah.nl. In dit overzicht beperkt ik me derhalve tot een korte opsomming en 
samenvattingen. 

Uit oogpunt van volledigheid en overzicht zijn ook ontwikelingen van begin 2015, voorafgaand 
aan de AV-2015, in dit verslag opgenomen.

Sinds de AV-2014 wordt het bestuur gevormd door:
* Erik Nijhof (voorzitter)
* Ellie Bloemendaal (penningmeester)
* Metin Yirtici
* Jolien Steggink

In de loop van 2014 trad toe:
* Willy Beuzel (aspirant bestuurslid)

Het bestuur slaagde er niet in een secretaris te benoemen. Erik nam derhalve voor het 
tweede jaar in successie een aantal taken van de seretaris waar, waaronder het schrijven van 
de diverse verslagen.

Naast het bestuur kent de vereniging een aantal werkgroepen , die statutair vallen onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. Bewoners die actief willen bijdragen aan activiteiten, 
maar geen trek hebben in vergaderen, worden van harte uitgenodigd bij te dragen aan een 
werkgroep of er een op te richten!

1) Werkgroep KasbahCafé

Net als voorgaande jaren organiseerde de door Ineke gecoördineerde werkgroep KasbahCafé 
elke donderdagavond tussen 21 en 24 uur een 'inloopavond' voor bewoners in Buurthuis De 
Tempel. 

Tijdens de AV-2014 werden diverse suggesties gedaan voor bijzondere activiteiten. Begin 
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2015 werd als gevolg daarvan de eerste (computer)game-avond gehouden, waarbij 
bezoekers via twee in de Grote Zaal opgestelde beamers tegen elkaar konden spelen. Het is 
de verwachting dat deze activiteit in 2015 met enige regelmaat herhaald zal worden.

Ineke organiseerde op 25 sept 2014 en op 28 maart 2015 opnieuw twee kleding (ruil)beurzen. 
Eerste vond plaats op een donderdagavond in het KasbahCafé en laatste op een zaterdag 
overdag. De belangstelling neemt elke editie verder toe. 

Op 27 november 2014 stond, net als het jaar er voor, een Beaujolais Primeur Avond op het 
programma. Vanwege het niet (tijdig/betaalbaar) beschikbaar zijn van de Beaujolais Primeur, 
werd het uiteindelijk een Franse Avond, die bij de bezoekers goed in de smaak viel.

Voor het gebruik van De Tempel hoefde de vereniging geen huur te betalen. De bezoekers 
betalen de door de Tempel vastgestelde tarieven voor consumpties. Het aantal bezoekers is 
de afgelopen jaren langzaam teruggelopen en in 2014 waren er meestal zo tussen de 5 en 15 
bezoekers. Bezoekers ervaren de avond als gezellig en een prima mogeljkheid om met elk in 
contact te komen. Nieuwe bewoners worden met nadruk uitgenodigd langs te komen.

De vereniging droeg over de periode 26 april 2013 tot 31 december 305,- EUR bij aan het 
KasbahCafé.

Ineke liet vorige maand weten de naam KasbahCafé te gaan vervangen door 
Bewonersavond, vanwege de verwarring met de aan de Bazaar gevestigde kroeg (Kasbar).

2) Werkgroep Nieuwe Buren

In het voorjaar van 2014 werd de werkgroep Nieuwe Buren nieuw leven ingeblazen. 
Bestuurslid  Metin coördineert de werkgroep, die ook in 2015 actief zal zijn.

[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 nieuwe buren zijn komen te wonen krijgen we van Welbions. 
We hebben afgelopen jaar voor het eerst bij 12 nieuwe bewoners een welkomstkaart in de 
brievenbus gedaan en er hebben 3 personen gereageerd. Samen met één of twee huidige 
bewoners zijn we bij de nieuwe bewoners langs gegaan. De bezochte nieuwe bewoners 
vonden het prettig en erg leuk dat het initiatief bestaat.
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Na een evaluatie met Welbions kwamen we tot de volgende conclusie:

- Het aantal is laag (3 van de 12 bewoners), maar omdat het percentage hoog is (1 op 4) 
vergeleken met andere wijken, is het project in de Kasbah geslaagd.
- Er is afgesproken dat we één keer per half jaar (maart en september) e-mail ontvangen van 
Welbions met de adresgegevens van de nieuwe buren. 

N.B.
Hierbij wil ik nog even opmerken dat de inbreng van de huidige bewoners die twee uurtjes op 
één middag vrij wilden maken om samen met mij bij de nieuwe bewoners langs te gaan en de 
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constructieve houding van Welbions gezorgd hebben om van dit project een succes te 
maken. 
We hebben samen iets moois kunnen maken.
Hiermee wil ik iedere andere huidige bewoner uitnodigen om zich aan te melden als je 
interesse hebt.
Tegen de tijd dat ik weer bij nieuwe bewoners lang wil gaan, dan zal ik zeker jullie hulp 
kunnen gebruiken.
Nogmaals, zonder jullie hulp werd en wordt dit geen succes.  

Met vriendelijke groet
Metin

De werkgroep bouwde in 2014 een website met informatie over de Kasbah voor nieuwe 
bewoners, te vinden via het verenigingsdomein www.kasbah.nu.

Indien er behoefte bestaat aan een inhoudelijke behandeling van dit punt, wordt het apart 
geagendeerd op de AV-2015.
Tijdens de AV-2015 meldt metin n.a.v. de vraag oif het kaartje niet beter persoonlijk kan 
worden afgegeven in plaats van 'door de bus gooien',  dat daar uigebreid over is nagedacht. 
gekozen is voor het in de bus gooien, ten einde elke vorm van opdringerigheid te vermijden.

Gerelateerd:
Ofschoon tijdens de AV-2014 besloten werd tot het niet structureel bijhouden van overleden 
bewoners, resp. het sturen van een condoleance, heeft de voorzitter (Erik) op verzoek van 
bewoners een blijk van medeleven gestuurd naar Rein Meijer na het overlijden van zijn vrouw. 
Binnen het bestuur bestaat verschil van mening over de wenselijkheid hiertoe. Opmerking: na 
het overlijden van Karin Ykema in 2011 heeft het toenmalige bestuur hier (ook) nadrukkelijk 
aandacht aan besteed.

3) Werkgroep 'Kasbah AED-proof'.

[Jolien:]
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 elektrische schokken kan toedienen bij 
levensbedreigende hartritmestoornissen. Een AED analyseert het hartritme en bepaalt 
automatisch of een stroomstoot nodig is.

De reden die maakt dat de werkgroep zich hiermee bezighoud  is dat de Kasbah en de directe 
omgeving niet snel bereikbaar blijkt te zijn voor de hulpdiensten. Ook blijken er geen AED’s 
hier in de directe omgeving te hangen.

De doelstelling is om op 26 september 2015 de aanschaf van een AED te kunnen realiseren. 

Daarvoor zijn er afgelopen jaar meerder gesprekken geweest met diverse organisaties. Hierin 
is gekeken naar oplossingen voor praktische obstakels, zoals locatie bepalen, 
beschikbaarheid van mensen met BHV en mogelijke financiële bronnen.

Ondanks dat er veel  werk verzet is, blijkt dat er nog belangrijke zaken zijn die eerst verder 
uitgezocht moeten worden voordat een AED gerealiseerd kan worden. Tot de besproken 
opties behoort de mogelijkheid om tot een zelfstandige stichting over te gaan. Hiermee is de 
werkgroep nog actief bezig en wordt er verder aan gewerkt, na de Algemene Vergadering.

 Groeten, Jolien

In december besloot het bestuur dat de werkgroep een plan van aanpak kan uitwerken, met 
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als doelgroep/werkgebied 'Kasbah en (directe) omgeving'. Door de werkgroep waren drie 
opties ingebracht: alleen Kasbah, Kasbah en omgeving en een project voor heel Hengelo. Het 
gekozen werkgebied is gebaseerd op de maximale aanrijdtijden (afstand opstelpunt AED en 
slachtoffer) bij één, in de Kasbah opgestelde AED.

Indien er behoefte bestaat aan een inhoudelijke behandeling van dit punt, wordt het apart 
geagendeerd vanavond.

4) Barbecue sept 2014

Willy en Erik organiseerden opnieuw een bewonersbarbecue. Op 20 september waren 37 
volwassenen en 5 kinderen personen aanwezig in de onderbouw. 's Avonds kwamen nog 
enkele bewoners voor alleen een drankje. Gekozen was voor 'alleen bewoners', terwijl aan de 
voorgaande edities ook 'vrienden van' konden deelnemen. Anders dan het door velen 
geroemde vlees, was de nieuwe benadering geen onverdeeld succes. De vereniging droeg 5,-
EUR bij per deelnemende bewoner, wat neerkwam op 227,50 EUR. Een gedetailleerd verslag 
en verantwoording staan in de bijlage.

Na afloop werd het overgebleven vlees door de vrijwilligers in een 'na-barbecue' een week 
later opgemaakt. Dit leidde tot enkele kritische reacties van bewoners die niet op de hoogte 
waren van het feit dat er voor (aanzienlijk) meer geld ingekocht was als waarvoor dekking was 
uit de betaalde bijdragen. 

5) Bestuur

De leden kozen tijdens de AV-2014 op 13 maart 2014 het bestuur en de voorzitter. Op het 
door het bestuur gemaakte schema van aftredende bestuursleden stonden Erik en Ellie, die 
zich beide herverkiesbaar stelden en herkozen werden. Metin bleef in functie. Jolien trad toe 
tot het bestuur. Erik werd opnieuw tot voorzitter benoemd. In de loop van 2014 meldde Willy 
zich als aspirant bestuurslid.

6) Bestuursvergaderingen

Tussen de AV-2014 en AV-2015 werd door het bestuur 7 keer vergaderd.

7) Huishoudelijk reglement

De statuten bieden de mogelijkheden tot het opstellen van een 'huishoudelijk reglement' 
waarin zaken geregeld kunnen worden, waarin de statuten zelf niet voorzien. In 2014 is 
daarover nagedacht en begin 2015 zijn Erik en Metin begonnen met het uitwerken van ideeën 
hiertoe. Tot de te regelen onderwerpen behoren de openbaarheid van de 
bestuursvergaderingen en werkwijze werkgroepen.

Status: in behandeling; agendapunt AV-2015

8) Ledenwerving

Al enkele jaren heeft de vereniging geen persoonlijk geregistreerde leden en wordt elke 
bewoner (c.q. elk huishouden) stilzwijgend beschouwd als lid.

Tijdens de De Algemene Vergaderingen van 2012, 2013 en 2014 gaven de aanwezigen aan 
dat er een ledenwerving diende te komen. Tijdens de AV-2014 werd de ledencontributie -
waarover niet het bestuur, maar exclusief de AV beslist - vastgesteld op nul Euro.
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Ook in 2014 is het bestuur er niet in geslaagd leden te gaan werven. Wel is Ellie bezig een 
plan van aanpak op te stellen, waarbij het idee is om de bewoners persoonlijk te gaan 
benaderen (deur aan deur).

Status: te besluiten: de contributie voor 2015. (geagendeerd)

9) Nieuwsbrieven

Ook in 2014 verscheen, met uiteenlopende tussenpozen, de Nieuwsbrief van het bestuur. Dit 
overeenkomstig het besluit van de AV-2014 dat er naast de informatie via internet behoefte is 
aan een voor alle bewoners toegankelijke nieuwsbron van de vereniging. Erik schreef de 
(concept) teksten, en verzorgde, na instemming van het bestuur, de produktie en distributie.

Bij de Nieuwsbrief van maart 2015 werd een sticker meegestuurd met daarop het nieuwe 
telefoonnummer van de GEAS-Energiewacht. Bij toeval was ontdekt dat GEAS het tot nu toe 
gebruikte (dure) 0900-nummer in de loop van 2015 uitfaseert en al sinds begin dit jaar onder 
een 053-nummer bereikbaar is. 

Uit kostenoverweging werd ook dit jaar gekozen voor een eenvoudige zwart-wit opmaak, 
waarbij de sinds juli 2011 gebruikte en inmiddels herkenbare opmaak en stijl werden 
gehandhaafd.

Tijdens de bestuursvergadering van 5 maart is, vanuit kostenoverweging, gekozen voor 4 
edities per jaar. Hiermee is jaarlijks een bedrag van ca 48 Euro gemoeid.

10) Financiële reserves

De Jaarrekening 2013-2014 de Jaarrekening 2014 en de budgetten 2015 zijn apart 
geagendeerd.

Het jaar 2014 was het laatste jaar waarin niet aan het begin een begroting gemaakt is voor 
het jaar. Net als de voorafgaande jaren was dat dankzij tamelijk forse financiële reserves ook 
niet dringend nodig. 

De belangrijkste kosten in 2014 waren:
- het jubileumfeest 'Kasbah40' (913,- EUR)
- KasbahCafé (200,- EUR) (305,- EUR over 26 april 2013 - 31 dec 2014)
- bankkosten (96,- EUR)
- bestuurskosten + Algemene Vergadering
- nieuwsbrieven (48 EUR, 4 edities)
- bijdrage barbecue (242,- EUR)
- donatie Olafs Moneypolyspel (500,- EUR)

Voor het jubileumfeest werd een eenmalige bijzondere bijdrage van 1.000,- EUR ontvangen 
van Welbions; desondanks belastte het feest de verenigingskas met bovengenoemde 913,-
EUR.

Verloop financiële situatie:
01-01-2010 EUR 5.981
11-02-2011 EUR 5.003
29-03-2012 EUR 4.402
25-04-2013 EUR 3.302
12-03-2014 EUR 1.789 (1.239 + nog niet ontvangen van 550,- EUR Welbions over 2013)
31-12-2014 EUR 1.900 (ca), zie definitieve Jaarrekening 2014.

Het bestuur heeft, behoudens goedkeuring AV, begin dit jaar besloten dat de minimale 
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financiële reserve 1.500,- EUR moet zijn. Zoals het er nu naar uitziet ontvangt de vereniging 
jaarlijks een bijdrage van 550,- EUR van Welbions. Daaruit wil het bestuur de activiteiten van 
een jaar betalen. Na aftrek van de vaste lasten blijft er jaarlijks ca 275,- EUR vrij te besteden 
over. Mocht er meer geld nodig zijn in de toekomst, dan zullen andere bronnen moeten 
worden aangeboord, waaronder eventueel een door de AV vast te stellen jaarlijkse 
ledencontributie.

Conform de statuten, is de jaarrekening 2014 per 31 dec opgemaakt.

Aangezien de reserves de afgelopen 4 jaar drastisch geslonken zijn, is begin 2015 wel 
gebudgetteerd. Te bespreken als agendapunt AV-2015.

11) Bezittingen van de vereniging

Al jaren bezit de vereniging allerhande spulletjes. Hieronder bevinden zich de 'Kasbah-ladder', 
een (kleine) barbecue, een tweetal verlengsnoeren, een stel schraagjes, enkele tafelbladen, 
twee vuurkorven, de nodige vlaggetjes en diverse accessoires. 
De ladder kwam, na enige tijd uit beeld te zijn geraakt, weer in beeld en wordt beheerd door 
Leni. Bewoners die de Kasbah-ladder willen lenen, kunnen dat via Leni regelen en betalen 
daarvoor een borg van 25,- Euro aan Leni. 
De meeste zaken zijn in een door Welbions beschikbaar gestelde opslagruimte in de Kasbah 
opgeslagen, die sinds begin 2012 door Erik wordt beheerd. De opslagruimte is in 2014 verder 
opgeruimd en ingericht, zodat de spullen ook zonder alpinistenuitrusting bereikbaar zijn.

Het bestuur heeft recent besloten de lijst met beschikbare spulletjes (beter) onder de 
aandacht van de bewoners te brengen. Onder andere in de mededelingenkast aan de
Esplanade zal een exemplaar kunnen worden opgehangen.

Tijdens de AV-2015 merkt Ellie op dat er in de opgang van Voorhof 17-21 al langere tijd een 
ladder hangt met onbekende bezitter. Waarschijnlijk/mogelijk is dit de verloren gewaande 
tweede Kasbah-ladder.

12) Ramen bedrijfspanden Bazaar

Het overleg dat door Erik in de periode voorjaar 2012 tot begin 2013 is gevoerd, maar door 
omstandigheden onverrichter zake werd stopgezet, is in 2014 niet hervat. De huurder van het 
pand Bazaar 6 heeft zijn bedrijfsactiviteiten medio 2014 elders in Hengelo voortgezet. Daarna 
kwam het pand leeg te staan. Het wachten is nu op de verkoop van het pand, alvorens het 
dossier op een zinvolle (en efficiënte) wijze te (kunnen) heropenen. Probleem blijft dat het 
pand particulier eigendom is en elke aanpak van de achterkant de toestemming (en liefst ook 
medewerking) van de eigenaar vereist. Vermeden moet worden dat opnieuw initiatieven 
worden genomen, zonder de (toekomstige) eigenaar daarin vooraf te kennen.

[Naschrift april 2015]: Bazaar 6 heeft enige tijd te koop gestaan en is in maart 2015 door een 
nieuwe huurder in gebruik genomen. Onduidelijk is vooralsnog of het pand ook verkocht is.

Status: wachten op wat gaat komen

Indien er behoefte bestaat aan een inhoudelijke behandeling van dit punt, wordt het apart 
geagendeerd vanavond.

13) Periodiek overleg Welbions

Het beoogde periodieke overleg met Welbions over de Kasbah kwam in januari en februari 
2012 feitelijk stil te liggen door de plannen van Welbions voor het balkononderhoud. De lijst 
met aandachtspunten werd in de loop van 2014 gecontroleerd en begin 2015 hebben Erik en 

7



Jolien het overleg met Welbions hervat.

Recente ontwikkelingen zijn de vervanging van de ventilatoren en het snoeien  van de in 
2006 aangelegde groenvoorziening.
De nieuwe ventilatie biedt, naast de in de brief van Welbions gemelde automatische regeling 
op basis van de gemeten luchtverontreiniging, onveranderd de mogelijkheid het systeem 
handmatig te bedienen (uit - normaal - maximaal). In de woonkamer komt de hoofdbediening 
met CO2 meter. Daarnaast komen in de keuken en naast de badkamer bedieningspaneeltjes 
om de ventilator gedurende 10, 30 of 60 minuten in de hoogste stand te zetten, na afloop 
waarvan de installatie terugkeert naar de in de woonkamer ingestelde toestand.
Erik was bij de eerste plaatsing aanwezig en berichtte uitvoerig over de nieuwe ventilatoren op 
zijn website, nadat een brief van Welbions de nodige vragen opriep. 

Het door Welbions begin 2015 aan het bestuur aangekondigde 'snoeien van de 
groenvoorziening' is in maart van start gegaan, maar naar smaak van diverse bewoners nogal 
grondig uitgevallen. 

Status: in behandeling

14) Reorganisatie Welbions

Begin dit jaar voerde Welbions een reorganisatie door, waarbij de drie functies Wijkconsulent
en Wijkbeheerder werden samengevoegd tot Wijkcoach . De functie Wijkbeheerder blijft 
bestaan. Tegelijk kregen we te maken met nieuwe gezichten.
Wijkcoördinator Eric Klein-Willink en Wijkconsulente Nicole Gerfen werden opgevolgd door 
Wijkcoach Benno Snuverink, die zowel aanspreekbaar is voor bewonersgroepen, als 
individuele problemen op gebied van wonen (behalve financiële kwesties). Jos Wientjes is 
onze Wijkbeheerder  houdt toezicht op werkzaamheden (o.a. door Welbions ingehuurde 
uitvoerders) en controleert of de wijk schoon, heel en veilig is.
Vragen over betalingen kunnen gesteld worden aan de Consulent Incasso, Ronnie Uit het 
Broek.

Alle genoemde personen zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van Welbions, 
074 24 68 300 en via email klantenservice@welbions.nl

15) Website & Kasbahforum

Voor het 'Kasbahforum' bestond in de eerste helft van 2014 nagenoeg geen enkele 
belangstelling en is derhalve door het bestuur in de zomer uit de lucht gehaald. Dit ondanks 
de voorkeur van de AV-2014 buiten Facebook (lees: 'Big Data') om een dergelijk platform 
beschikbaar te hebben.

Het lijdt geen enkele twijfel dat bewoners die met elkaar on line willen discussiëren eenduidig 
kiezen voor de Facebook-groep Kasbahlui. Dit medium wordt ook door onze werkgroepen en 
andere bewoners die iets organiseren, regelmatig en succesvol ingezet. Het voordeel voor de 
vereniging is dat het ons geen werk en geld kost. Hetzelfde geldt voor de door Erik in 2011 in 
de lucht gebrachte website bewoners.dekasbah.nl. Deze oorspronkelijk als tijdelijke 
voorziening bedoelde website zal in de komende maanden worden ondergebracht in een 
zelfstandige stichting.

De AV-2014 besloot dat het bestuur moest gaan nadenken over een 'statische' 
verenigingswebsite met algemene achtergrond informatie over de Kasbah, zonder actualiteit. 
Deze informatie zou mooi samen kunnen vallen met de behoefte van de werkgroep Nieuwe 
Buren. Eind 2014 is door Erik de werkgroep Verenigingswebsite opgestart, maar tot meer dan 
een eerste inventarisatie is het nog niet gekomen.
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De werkgroep Nieuwe Buren bracht medio 2014 in eigen beheer een website, specifiek 
gericht op nieuwe bewoners in de lucht. Deze is bereikbaar via het verenigingsdomein
kasbah.nu maar door de werkgroep ondergebracht op Google servers. Naar verwachting zal 
de website van de Nieuwe Buren onderdeel worden van de nog uit te werken 
verenigingswebsite.

Gelet op de kritische kanttekeningen die de AV-2014 plaatste bij 'Big Data' geeft de werkgroep 
Verenigingswebsite er de voorkeur aan alles op Nederlandse servers onder te brengen. Dit 
betekent echter wel dat de vereniging jaarlijks zo'n 50 à 60 EUR kwijt blijft zijn aan 
domeinregistratie en hosting.

De toekomst van de verenigingswebsite staat geagendeerd voor de AV-2015.

16) Actie tegen huurverhoging

Naar aanleiding van de landelijke actiedag van de Woonbond op 24 januari besloot het 
bestuur er bij Welbions op aan te dringen de huurverhoging dit jaar te beperken tot maximaal 
de inflatie en af te zien van de extreme huurverhogingen bij mutaties. Het eerste leidde, 
dankzij allerhande acties, tot de inmiddels door Welbions gecommuniceerde 1% 
huurverhoging per 1 juli. Het laatste is echter (nog) niet toegezegd. Onze brief en het 
antwoord daarop van Welbions zijn als bijlage bijgevoegd.

Status: verdere actie nodig i.v.m. mutatiehuren.

17) Actie i.v.m. vervuiling en DIFTAR

In oktober 2013 werden twee ondergrondse containers aan de Eendengang/3 Turven 
(tegenover het weiland) voor een proef omgebouwd voor oud-papier en plastic. In een brief 
informeerde Twente Milieu de Kasbah over de mogelijkheid daar 24/7 kosteloos plastic en 
oud-papier te kunnen storten. De containers zijn, net als die voor restafval, te openen met de 
milieupas. 

Tegelijk met de proef werd de inzameling van oud-papier en plastic in de Kasbah gestaakt. 
Althans, dat stond in de brief. Aan de zuidkant (Boomgaard) werd plastic al vanaf november 
2013 (weer) elke 14 dagen opgehaald; aan de Bazaar bleef het vaak hangen. Bewoners (en 
mogelijk omwonenden) waren/zijn niet op de hoogte van de proef en denken vaak ten 
onrechte dat het gebruik van de ondergrondse papier- en plastic-container 'klikken' kost. 

Het bestuur heeft op 20 februari 2015 de Gemeente per brief gevraagd hoe het staat met de 
proef. Is die geslaagd? Wordt de regeling permanent en zo ja, kunnen er wellicht extra 
aanbiedingspunten voor plastic en oud papier komen, aangezien de containers bij het weiland 
wel erg decentraal zijn. Op dit moment staat het antwoord nog open.

Bij de ondergrondse containers opgehangen zakken met plastic vormen een enorme bron van 
ergernis van direct omwonenden en doen afbreuk aan het aanzien van de Kasbah. Het 
merendeel wordt opgehangen door bewoners.
Tip: wie op de website van TwenteMilieu kijkt en als postcode van een adres direct naast de 
Kasbah invoert, kan de ophaaldata vinden. Hetzelfde geldt voor de TwenteMilieu App. Ten 
slotte staan de actuele inzamelingsdata op bewoners.dekasah.nl.

Punt van ergernis bij veel bewoners is het tarief dat we betalen voor de ondergrondse 
containers. Vooral de verkleining van de opening van 60 naar 30 liter en gelijktijdige verhoging 
van de tarieven (van 1,70 EUR voor 60 liter naar 2,- EUR voor 2x 30 liter) leidde tot verhitte 
discussies. 
Velen bedachten zich niet dat:
- de in 2012 ingevoerde DIFTAR 'klikprijs' een 'mix' is van groen en grijs en lager ligt dan 
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'grijs'.
- de stijging per 1 jan 2015 gelijk is aan de tariefsverhoging voor het legen van de grijze Otto's 
(17%).
- het vaste bedrag voor de afvalinzameling (opnieuw) verlaagd is voor alle inwoners van 
Hengelo.

Behalve zakken met plastic afval staat er zowel in de onderbouw als bij de ondergronds 
containers regelmatig grofvuil. Ook plaatsen sommige bewoners bij de ondergronds 
containers zakken met restafval, dat (dus) niet wordt meegenomen bij de inzameling van 
plastic. De milieupolitie is begonnen met controleren en bekeuren (97, EUR).

In de Afvalklepper 12 van februari 2015 staat terloops gemeld "dat de grijze container
verdwijnt, is een feit. Over een aantal jaren gebruikt heel Hengelo ondergrondse containers 
voor het restafval." Dan zal dus heel Hengelo met het uniforme 'klik-tarief' te maken krijgen. 
Of het zinvol is een discussie te starten over de hoogte van het 'klik-tarief' (lees: de 
verhouding grijs-groen daarvan), valt te betwijfelen.

Status: in afwachting van reactie.

18) Diversen

In de loop van 2014 is door Erik het hangslotje van de mededelingenkast op de Esplanade 
vervangen. In deze in 2010/2011 opgehangen kast met twee glazen deuren kunnen zowel het 
bestuur, als de bewoners (zonder tussenkomst van het bestuur) meldingen ophangen. Het 
linker deel (afgesloten) is gereserveerd voor het bestuur; hier hangen o.a. de Nieuwsbrieven. 
Het rechter deel is vrij toegankelijk . Gebruikers wordt gevraagd hun meldingen, zodra deze 
niet langer actueel zijn, zelf te verwijderen. De rechter deur klemt iets, maar is zonder sleutel 
te openen.

Met vriendelijke groet,
Erik Nijhof
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Secretariaat: Boomgaard 27, 7552 JT Hengelo
074 711 0380 ~ email: secretaris@kasbah.nu

BEWONERSVERENIGING

K A S B A H

Welbions
t.a.v. directie
Postbus 430
7550 AK Hengelo

7550AK430

Geachte dames en heren,

De media-aandacht de afgelopen weken voor de sterk gestegen huren in de sociale
sector zullen u niet ontgaan zijn. Zowel uw koepelorganisatie Aedes, als de

Nederlandse Woonbond hebben eind januari krachtig stelling genomen tegen de
huurstijgingen.

Uw collega Dick Mol van de Goudse woningcorporatie Mozaïek Wonen liet eind

januari in de media optekenen dat voor hem betaalbaarheid een speerpunt is. 
"We merken dat huurders steeds vaker moeite hebben de huur te betalen. 

We kiezen voor een huurverhoging van een half procent boven inflatie en 
passen geen inkomens-afhankelijke huurverhoging toe." Een benadering die 

wij verwelkomen!

Naast de forse jaarlijkse huurverhogingen worden huurders in de Kasbah bij
mutaties geconfronteerd met huuraanpassingen die in de praktijk neerkomen op

een fikse extra huurverhoging. Onnodig om te zeggen dat dergelijke verhogingen
zich in de jaren daarna vertalen in een nog sterkere stijging van de huren.

De 'mutatie-huurverhogingen' vormen zowel een extra financiële last voor nieuwe

huurders, als een rem op de door onze vereniging enkele jaren geleden met u
afgesproken regeling inzake prioriteit bij doorstroming binnen het complex. Voor

huurders die, bij voorbeeld door het uit huis gaan van de kinderen, van een grote
woning naar een kleinere woning willen verhuizen, levert dit geen of amper

financieel voordeel meer op. Mogelijk zelfs een lastenverzwaring. Dat kan ons
inziens niet de bedoeling zijn.

- Het -

Betreft: huurverhogingen. Hengelo, 20 februari 2015
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Secretariaat: Boomgaard 27, 7552 JT Hengelo
074 711 0380 ~ email: secretaris@kasbah.nu

BEWONERSVERENIGING KASBAH

Het bestuur van de Bewonersvereniging Kasbah roept, in navolging van Aedes en

Woonbond, u er toe op: 

- na twee jaren van huurstijgingen ver boven de inflatie de komende jaarlijkse
huurverhoging te beperken tot maximaal de inflatiecorrectie,

en
- de huuraanpassingen bij mutaties achterwege te laten, zeker wanneer het gaat

om bewoners die binnen het Kasbahcomplex verhuizen. 

In afwachting van uw reactie,

Erik Nijhof

Voorzitter Bewonersvereniging Kasbah.
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Geachte heer Nùhof,

In uw brief van 29 februarijl. vraagt u aandacht voor de sterk gestegen huren in de sociale sector. In
deze brief geen ik antwoord op uw brief.

Met u delen wij de zorg ten aanzien van de betaalbaarheid binnen de sociale sector. Vorig jaar
hebben we samen met de huurdersorganlsatie Ookbions een brandbrief geschreven aan minister Blok
om gezamenlUk deze zorg kenbaar te maken. Uiteindelijk is de overheid vooral de partij die in eerste
instantie verantwoordelùk is voor de betaalbaarheid en daarnaast vooral de veroorzaker van de forse
huurstijgingen van de afgelopen jaren.

De overheid legt ons namelik sinds twee jaar jaarlijks een verhuurdersheffing op van € 6 miljoen om
een deel van het begrotingstekort van de overheid te dichten. Geld dat bestemd was voor de
volkshuisvesting verdwijnt nu in de grote pot van de overheid. Dit betekent dat wij van elke huurder
een maandhuur jaarlijks afdragen aan de overheid. Om dit enigszins te compenseren heeft de
overheid verruiming van het huurbeleid ingevoerd, zodat corporaties niet fìnancieel onderuit zouden
gaan.

Wtj als corporatie konden deze financièle aderlating niet zondermeer opvangen. Hiervoor hebben we
extra huurverhoglngen ingezet, het verkoopprogramma opgevoerd, ons onderhoudsbeleid versoberd,
fors gesneden in onze bedrijfslasten (o.a. gedwongen ontslagen) en het nieuwbouwprogramma fors
tan r.l^ahrà^hi

Daarmee is onze zorg voor de betaalbaarheid én beschikbaarheid van voldoende sociale
huuMoningen niet weggenomen. Om hiervan goed inzicht te krijgen, hebben wij samen met de
gemeenten Hengelo en Borne en Woonbeheer Borne een ondezoek uit laten voeren naar de
betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen. Deze maand worden daar de
uitkomsten van gepresenteerd, Doel is om voor de korte en lange termijn de juiste maatregelen te
kunnen treffen om voldoende betaalbare en beschikbare woningen voor onze doelgroep te behouden.
We zullen daarbij kijken naar de noodzakelijke investeringen die nodig zijn om het bezit op peil te
houden en hoe wij ons huurbeleid vorm moeten geven om de woningen betaalbaar te houden. Dit
geldt niet alleen voor zittende huurders bij de jaarlùkse huurverhoging, maar ook voor nieuwe
huurders bij een woningmutatie.

Bewonersvereniging Kasbah
p/a secr. E. Nijhof
Boomgaard 27
7552 JT Hengelo

Hengelo, 5 maart 2015
Betreft: Uw brief d.d. 20 februari 2015

{.r*der r



Onderhlssèn staat de huurverhoging voor 2015 voor de deur. Door de maatregelen die wij de
afgelopen periode hebben genomen, is enige financiéle ruimte ontshan. Vanuit het
ondezoeksrapport zullen wij met de Gemeente Hengelo en dè huurdersorganisatie Ookbions
beoordelen hoe wij die ruimte gaan inzetten.

Vooruitlopend hierop kan ik u wel meedelen dat de huurverhoging per 1 juli 2015 een gematigde
huurverhoging wordt lk kan nu nog niet aangeven wat de huurverhoging precies wordt, omdat we nog
in overleg zijn met Ookbions. Zc|ì rel Ookbions als Welbions willen inzetten op betaalbaarheid, mits de
juiste dingen worden gedaan voor de toekomst van de volkshuisvesting in Hengelo en dat Welbions
financieel levensratbaar blùft.

lk hoop u hiermee correct te hebben gelnformeerd.

Met vriendelijke groet,

L Sehippeg _..

Manager Wonen



Secretariaat: Boomgaard 27, 7552 JT Hengelo
074 711 0380 ~ email: secretaris@kasbah.nu

BEWONERSVERENIGING

K A S B A H

Burgemeester en Wethouders
Gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA Hengelo

7550AA18

Geachte dames en heren,

In een schrijven aan de bewoners van de Kasbah kondigde Twente Milieu, met een
beroep op het belang dat de Gemeente Hengelo hecht aan een goede

afvalscheiding, op 30 september 2013 een proef aan met een tweetal
ondergrondse containers bij de Kasbah: één voor oud-papier en één voor plastic.

Per november 2013, zo kondigde Twente Milieu in dezelfde brief aan, worden
plastic en oud-papier in de Kasbah niet meer aan huis opgehaald (lees: het naast

de reguliere ondergrondse containers geplaatste plastic en oud-papier.)

Menig Kasbahbewoner, zo blijkt uit een inventarisatie onzerzijds, ervaart de uiterst
decentrale locatie van de twee ondergrondse containers voor papier en plastic als

bezwaarlijk. De maximale loopafstand naar de plastic- en papiercontainer is
momenteel ruim 200 meter, wat vooral voor minder goed ter been zijnde (oudere)

bewoners een belemmering vormt om aan de ook door u nagestreefde betere
afvalscheiding actief bij te kunnen bijdragen. Een bijdrage die we allen willen, wat

alleen al mag blijken uit het sterk toegenomen gescheiden aanbod van plastic.
Voor de volledigheid zij opgemerkt dat de reguliere ondergrondse containers (niet

voor niets) wèl rondom het complex staan (vier opstellocaties).

Kort na de start van de proef hervatte Twente Milieu, in tegenstelling tot het in
bovengenoemde brief gemelde voornemen, de periodieke inzameling van bij de

overige ondergrondse containers rond de Kasbah geplaatst plastic en oud papier.
Echter wordt dit niet consequent gedaan! Zo wordt het naast de ondergrondse

containers aan de Eendengang/Boomgaard trouw opgehaald, maar blijven de
zakken met plastic bij het opstelpunt  Bazaar/Booggang telkens hangen - totdat

omwonenden aan de bel trekken bij de Gemeente. De klantenservice van Twente
Milieu liet begin januari, bij telefonische navraag, weten deze aanpak niet willen

veranderen. Het gevolg is dat de Kasbah regelmatig ontsiert wordt door niet
opgehaald plastic afval.

- Ruim -

Ref.: Hengelo, 20 februari 2015

-



Secretariaat: Boomgaard 27, 7552 JT Hengelo
074 711 0380 ~ email: secretaris@kasbah.nu

BEWONERSVERENIGING KASBAH

Ruim een jaar na aanvang van de proef vragen wij ons af in hoeverre deze geslaagd

is of niet. Wordt de werkwijze van Twente Milieu omgezet in een definitieve
regeling? 

Het bestuur van de Bewonersvereniging Kasbah kan zich goed vinden in het actief

stimuleren van afvalscheiding. Hetzelfde geldt voor de plaatsing  van ondergrondse
containers voor oud-papier en plastic en het niet langer aan huis inzamelen van

deze afvalstromen, mits het aantal aanbiedlocaties, vooral voor plastic, zodanig
wordt uitgebreid dat de loopafstanden gelijk zijn aan die van het reguliere afval.

Immers, de hoeveelheid afval die zo kan worden aangeboden, wordt steeds groter.

In dit verband wijzen wij u er op dat aan de Boomgaard/Eendengang een van de
twee ondergronds containers voor regulier afval is afgesloten en lijkt te wachten op

ontmanteling. Het ombouwen hiervan in een aanbiedlocatie voor plastic lijkt ons
een beter plan.

Wij verzoeken u de proef van Twente Milieu op korte termijn te evalueren. Mocht
de tijdens de proef gehanteerde aanpak een definitief karakter krijgen, dan

verzoeken wij u over te gaan tot de plaatsing van extra aanbiedlocaties voor in elk
geval plastic en zo mogelijk oud-papier aan zowel Booggang/Bazaar, als

Eendengang/Boomgaard. 
Tevens verzoeken wij u, in afwachting  van deze plaatsingen,  Twente Milieu

opdracht te geven ook in de Kasbah plastic en oud-papier bij alle huidige
aanbiedlocaties voor regulier afval in te zamelen.

In afwachting van uw reactie,

Erik Nijhof

Voorzitter Bewonersvereniging Kasbah.



Barbecue 2014

Verantwoording organisatie (2v0)

Nadat de vergadering van 26 juni ingestemd had met een bijdrage à 5 Euro per bewoner aan 
een eventueel te organiseren bewoners bbq en vanuit het bestuur beperkte inzet voor de 
organisatie beschikbaar was, hebben Willy, Jolien, Robin en Erik als feestcommissie op 20 
september een bewoners-barbecue georganiseerd. Net als vorig jaar gebeurde dit binnen het 
mandaat van de vereniging (zoveel mogelijk bio/scharrel vlees, vega-aanbod, geen 
commercieel oogmerk, gericht op bewoners, etc), maar op eigen financiële 
verantwoordelijkheid (vereniging past ev verliezen niet bij).

Bewoners en oud-bewoners betaalden EUR 10,- voor deelname; enkele bewoners namen 
voor EUR 5,- deel zonder te eten.

Gelet op de beschikbare mankracht en middelen, alsmede reacties op voorgaande edities 
waar ook veel buitenstaanders aanwezig waren, is gekozen voor bewoners en oud-bewoners 
als doelgroep. Enkele organisatorische functies werden vervuld door niet-bewoners.
Vooraf hadden zich 48 volwassenen en 6 kinderen zich aangemeld. Uiteindelijk namen 43 
volwassenen en 3 kinderen (plus Madelief) deel aan het hele programma. Hiervan waren 37 
volwassenen uit de Kasbah en 3 kinderen. 3 Bewoners plus 1 'partner' meldden zich spontaan 
aan voor de borrel na afloop. 6 aangemelde volwassenen en 2 kinderen waren zonder 
kennisgeving afwezig.

De realisatie van het feest verliep opvallend soepel, vooral dankzij een klein groepje 
gemotiveerde helpers. Door opkomend onweer moest van de geplande lokatie - de 
Esplenade - afgezien worden en werd (nadat e.e.a. al opgebouwd was) uitgeweken naar de 
onderbouw naast de Esplenade.
Voor de catering werd dit jaar voor het eerst primair gebruik gemaakt van een professionele 
cateraar, die vlees uit eigen Twentse bio-omgeving kon leveren. Daarnaast lagen opnieuw de 
succesvolle (greenfields) burgers van AH op tafel en maakten Jolien en Robin zelf de kip-
spies. Frederike verzorgde 3 schalen met verse salades.
Dankzij de beschikbaarstelling van de biertap door Robert, kon ook dit jaar tapier worden 
aangeboden.

Uit de reacties van de gasten bleek dat men het ook dit jaar gezellig vond om met 
medebewoners  informeel samen te zijn. De feestcommissie is vooral erg blij dat enkele 
nieuwe bewoners ('Nieuwe Buren') de weg naar het feestje wisten te vinden. 

Aandachtspunten voor komende bbq's:
- het vooraf duidelijk maken aan de deelnemers dat het geen à la carte restaurant is, waar elk 
denkbaar product beschikbaar is. 
- enkele bewoners bleven zonder kennisgeving weg, deels met de opvatting dat aanmelding 
vrijblijvend is; vanwege de zo onnodig gemaakte (en niet gedekte) kosten is betaling bij 
aanmelding serieus te overwegen.

Ellie vroeg begin september per email naar het beleid van de feestcommissie en maakte een 
kanttekenning bij de bijdrage voor oud-bewoners. Eerste is bovenstaand beantwoord en de 
vergadering wordt verzocht in te stemmen met de aanvraag voor een bijdrage voor de oud-
bewoners. Dit betreft hooguit 2 personen.

De feestcommissie vraagt een bijdrage voor aangemelde en verschenen (oud)bewoners, 
maar alleen voor hen die deelnamen aan het eten; voor de (oud)bwoners die alleen kwamen 
drinken wordt nadrukkelijk geen bijdrage gevraagd.

De feestcommssie geeft er uit privacy overwegingen de voorkeur aan de gastenlijst niet 
openbaar te maken; deze is echter ter vergadering beschikbaar, evenals het financieel 
overzicht. Hieruit blijkt dat de feestcommissie, wanneer alleen de daadwerkelijk verbruikte 
materialen in rekening worden gebracht, een klein 'plusje' heeft gescoord. 
De totale uitgaven bedroegen EUR 814,17. Geïnd werd EUR 837,50  (23,33 in de plus).
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De feestcommissie dient een declaratie in voor 37 volwassenen en 5 kinderen, wat neerkomt 
op een bedrag van 43 x 5,- + 5 x 2,50 = EUR 227,50.

Aangezien er van diverse zaken nog wat overgebleven was op 20 september is dit restant 
door de vrijwilligers enkele dagen later alsnog opgemaakt in een 'na-bbq'.

---

Naar aanleiding van via Metin begin 2015 gemelde 'klachten' over de zogeheten 'na-barbecue' 
is in maart 2015 onderstaande toegevoegd (behandeld tijdens bestuursvergadering 1 april 
2015):

Wat de klagers zich zeer duidelijk niet realiseren - en deels ook niet kunnen weten -  is dat de 
feestcommissie bovengenoemde situatie slechts kon bereiken door méér in te kopen dan 
waar financieel feitelijk dekking voor was op basis van de inkomsten. Met andere woorden: 
een (fors) deel van van er over was, was ook helemaal niet betaald door de deelnemers! Dat 
is mijn manier van werken, om er soepel en geruisloos voor te zorgen dat 'het gewoon leuk 
wordt'. Bij de barbecue 2012, toen de vereniging alles(!) betaald had, werden de overgebleven 
spullen collectief opgepeuzeld, maar deze keer was het overschot (grotendeels) uit mijn 
portemonnee betaald; mag de feestcommissie dan wellicht zelf kiezen met wie dat vervolgens 
wordt verorberd? De enige discussie die nog zinvol zou kunnen zijn, is welk deel van de 
overgebleven spullen wellicht toch betaald zou zijn uit de door de deelnemers opgehoeste 
gelden. Wie er lol in heeft, mag de bonnetjes komen ophalen om een ander na te rekenen!

Willy en ik hebben er voor gekozen om onze overgebleven spullen met de vrijwilligers in een 
tweede barbecue op te maken, waarbij alle(!) drank nieuw aangeschaft was. Het 
overgebleven fust bier was al verlopen en van de witte wijn was vrijwel niets overgebleven. 
Van de rode wijn geheel niets. Ergo: er was al wat extra rode wijn ter beschikking gesteld 
tijdens de barbecue zelf. Hebben we de criticasters daar al over gehoord? 

De kritiek heeft in Willy's en mijn ogen een zeer hoog afgunst- en frustratiegehalte. Zoals 
gezegd: de door jou ontvangen kritiek van derden. Kritiek die altijd weer geleverd wordt door 
een select gezelschap, dat vooraan staat om te profiteren, dat vooraan staat om kritiek te 
leveren - bij voorkeur zonder de feiten te kennen, of deze zelfs maar na te vragen - maar zelf 
geen hand uit steekt. Of het zou moeten zijn om een flesje wijn achterover te drukken... 

Erik en Willy.
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Eriks notities Algemene Vergadering 13 maart 2014

Versie 1v0, 9 april 2015
Door AV 9 apil 2015 voor kennisgeving aangenomen.

Aanwezig:
Bestuur:
Erik Nijhof (voorzitter)
Ellie Bloemendaal (penningmeester)
Aziz Cildevil

Overige bewoners:
Albel Wortelboer
Fred van de Ven
Ineke Deenik
Pieter Meertens
Willy Beuzel

------------------------------
Bijlagen: 
Jaarrekening 2013-2014 (oud)
Verklaring kascommissie (vervallen)
email wijkagent over oud ijzer kar
kostenoverzicht 'Kasbah40'
kostenopgave Moneypoly spel
sponsoren Moneypoly spel

In de periode voorafgaand aan de Algemene Vergadering is de bestuursfunctie secretaris 
oningevuld gebleven. Ook tijdens de vergadering was geen vrijwilliger beschikbaar voor het 
maken van de notulen. Onderstaand verslag is gebaseerd op de vooraf in de agenda 
opgenomen inbreng, aangevuld met en de door de voorzitter gemaakte notities van het ter 
vergadering besprokene en genomen besluiten.

-- WELKOM & OPENING --

Daniëlle heeft op 15 januari schriftelijk laten weten haar bestuursfunctie neer te willen leggen 
en is vanavond wegens drukke werkzaamheden elders niet aanwezig.

Huishoudelijke mededelingen.

- Zoals in de uitnodiging voor deze Algemene Vergadering vermeld, heeft het bestuur uit 
efficiëntie-, kosten- en milieuoverweging afgezien van stapels fotokopieën en de leden 
gevraagd zelf de on line gezette documenten af te drukken, dan wel - helemaal 'groen' - de 
online versie te gebruiken via tablet of smartphone.

De Jaarrekening en het verslag van de Kascommissie waren echter niet vooraf beschikbaar.

Vaststellen van de agenda

Er zijn geen aanvullende agendapunten.
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Notulen van de Algemene Vergadering 2013

Huub Reuver heeft op verzoek van Wine (die de AV 2013 voorzat) notulen gemaakt. 
Deze zijn echter niet compleet. Erik heeft de beschikbare notulen aangevuld met zijn 
eigen notities. De vergadering bespreekt deze versie en keurt het verslag goed.

Ineke licht nog kort de moeizame afstemming van de werkzaamheden van de 
inmiddels opgeheven werkgroep Netheid en de SWB toe.

Binnengekomen post en antwoorden daarop

- email van Eric Klein-Willink (wijkcoördinator) over de door een groep bewoners in december 
2012 en juni 2013 georganiseerde 'Kasbah Schuurverkoop' . 

Naar verluidt is door de 'hobby-winkeliers' bij EKW geklaagd over deze 
bewonersactiviteit. Het bestuur werd gevraagd op één van de door EKW genoemde 
data te komen opdraven bij Welbions voor overleg. 

In een eerste reactie heeft Erik aan EKW gemeld dat de Schuurverkoop geen
activiteit is van (het bestuur van) de bewonersvereniging en dat de activiteit ook geen 
centrale organisatie kent. In voorkomende gevallen kan het bestuur informatie 
doorspelen, maar een mandaat om namens de 'schuurverkopers' afspraken te 
maken heeft het bestuur niet. Gevraagd is naar de agenda en insteek van het 
beoogde overleg. 

De vergadering: stemt bij monde van Abel en Ineke in met deze aanpak van Erik.

In een tweede email gaf EKW nadrukkelijk niet aan wat de insteek van het overleg 
zou moeten zijn, maar sprak wel van het 'koppelen van de activiteiten' (bedoeld 
werden schuurverkoop en markten). Erik heeft, na mondeling overleg met Ellie, 
Daniëlle en Ineke, EKW nogmaals per email laten weten dat de schuurverkoop geen 
activiteit van het bestuur is.

Het bestuur besluit op 10 okt 2013 om niet namens bewoners die buiten het 
bestuur/vereniging een activiteit organiseren, afspraken maken te met Welbions.

In een latere email meldde Eric Klein Willink dat 'volgens de gemeente' een 
vergunning vereist is voor de schuurverkoop. Uit de Algemene Plaatselijke 
Verordening valt dat echter niet op te maken.

Abel merkt op dat het gaat om een privé activiteit die de gemeente niet aangaat.

De vergadering laat het onderwerp voor wat het is.

- email stadsdichter , die zijn teleurstelling uitspreekt dat hij niet benaderd is om een gedicht 
voor te dragen tijdens 'Kasbah40'.  

De email, c.q. de vermeende toonzetting ervan, leidde tot een fikse discussie binnen 
het bestuur, waarbij bleek dat besluitvorming op basis van een email-ronde een 
moeilijke zaak is.
Ineke: later heeft hij een gedicht in het Weekblad gezet. 
(documenten niet bijgevoegd; wel gearchiveerd.)

- email wijkagent over 'ongewenste' voertuigen in de onderbouw . 

Op 27 november 2013. ontvingen de bewoners een schrijven van Welbions en politie 
dat er opgetreden zou gaan worden tegen in de onderbouw van de Kasbah 
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geparkeerde aanhangers, boten, geschorste voertuigen en andere 'ongewenste' 
voertuigen.
Naar aanleiding van dit schrijven is door de voorzitter op 10 dec 2013 per email 
contact opgenomen met de wijkagent en Eric Klein Willink met het verzoek de reeds 
jaren aan de Bazaar opgestelde oud ijzer kar toe te staan. 
De wijkagent liet op 24 dec 2013 per email weten dat de kar kan blijven staan. Dit is 
aan de eigenaar (Hans) gemeld en gepubliceerd in de Nieuwsbrief.
(Zie bijlage)

- brief Daniëlle 15 jan 2014, betreft opzegging bestuursfunctie. 
Ellie bevestigt dat Daniëlle beschikbaar is/blijft om bij te dragen aan activiteiten, waaronder 
project Nieuwe Buren, maar dat het niet haar ding is met gemeente en zo te gaan 
vergaderen.

Activiteiten bestuur (Jaarverslag 2013 van Erik)

A Korte mededelingen bestuur:

- Uitgeven Nieuwsbrieven
Het bestuur heeft afgelopen periode 5 keer een nieuwsbrief
uitgegeven en huis aan huis verspreid.

- Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft sinds de vorige Algemene Vergadering 7 keer vergaderd. 
Van de mogelijkheid om tijdens het eerste deel van een vergadering ideeën, 
standpunten of plannen in te brengen is door geen van de bewoners gebruik 
gemaakt. Wel is met Olaf en Willie overlegd over resp. het Moneypolyspel en 
'Kasbah40'.

- Deelname overleg Wijkplatform Groot Driene
Bijeenkomst 30 oktober 2013.
Ingebracht is de vernieling van de groenvoorziening tijdens de markten, nadat 
eerdere pogingen Welbions hier op aan te spreken vruchteloos waren 
gebleven.

B Organisatie barbecue juni 2013
Vanwege de bestuurscrisis begin 2013 en de door de vertrekkende 
penningmeester ingestelde uitgavenstop in combinatie met het late tijdstip 
van de AV-2013 waren enkele bewoners alvast begonnen met de 
voorbereiding van de BBQ 2013. Direct na aantreden besloot het nieuwe 
bestuur tot een bijdrage van 5 Euro per deelnemende bewoner.

De totale kosten voor de vereniging bleven (aanvankelijk) beperkt tot 167,50 
Euro (bijdrage voor 33,5 bewoners).
Ellie: Uiteindelijk 214,- EUR inclusief een extra bijdrage van de vereniging 
voor extra bier, dat al vrij vroeg op was.
Abel vraagt hoeveel de deelnemers hebben bijgedragen. Erik heeft dat cijfer 
niet bij de hand, maar bewoners betaalden 6,- Euro en anderen 11,- Euro en 
dat was dus meer dan de bijdrage van de vereniging. De vergadering is 
tevreden over de sterke reductie van de kosten voor de vereniging ten 
opzichte van 2012, toen het bestuur alles zelf regelde.

C Overleg n.a.v. brandstichting juli 2013
Op 23 juni 2013 vond in de Kasbah een (poging tot) brandstichting plaats 
onder een voertuig aan de Voorhof. Dezelfde dag arresteerde de politie een 
in de Kasbah woonachtige persoon wegens verdenking van het delict.
De voorzitter heeft het voorval dezelfde avond nog onder de aandacht 
gebracht van de Welbions-wijkcoördinator (Eric Klein Willink) met het verzoek 
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de zaak op te pakken. Nergens op aangedrongen, maar 'doe er wat mee'. De 
wijkcoördinator liet in eerste instantie telefonisch weten dat Welbions voor 
zichzelf geen rol weggelegd zag in deze zaak en dat dit een politiezaak was. 

Ineke merkt op dat de wijkagent een week eerder [begin maart 2014] bij 
René Beckmann in de zaak (Glasateljee) was om over 'die groene bus' [de 
camper van René] te praten. Te sprake kwam de vraag van René aan de 
wijkagent of er met de brandstichting van de bus nog wat ging gebeuren. De 
aanleiding was volgens Ineke ooit dat de verdachte tot haar daad kwam 
vanwege een aangifte tegen haar vanwege haar altijd loslopende hond. De 
wijkagent meldde toen dat los lopende honden niet zijn werk zijn, maar dat 
daarvoor bij de gemeente aangifte gedaan moet worden. Ineke vraagt aan 
Abel 'is dat zo'?
Abel antwoordt bevestigend dat het een APV regel is dat een hond aangelijnd 
moet zijn en de controle door BOA's plaatsvindt.

Inmiddels hadden twee andere bewoners zich bij Welbions en wijkagent 
gemeld en dat resulteerde op 4 juli 2013 in overleg tussen Welbions en deze 
bewoners. Namens het bestuur schoof de voorzitter daarbij aan. 
Tijdens het overleg schoof Erik aan en is ook namens het bestuur een beroep 
gedaan op de bij politie en Welbions (als sociale verhuurder) aanwezig 
geachte mogelijkheden tot professionele ondersteuning en bemiddeling ten 
einde de kansen op herhaling te minimaliseren. 
Erik benadrukt dat er van onze kant [bestuur] nooit op aangedrongen is over 
te gaan tot zaken als huur opzeggen. Verhalen daarover zijn beslist onjuist.

Ongeveer een maand later werd de voorzitter gebeld door een journalist van 
de Stadsredactie van TC-Tubantia met de vraag of het juist was dat er onrust 
en zorgen in de wijk waren n.a.v. het voorval op 23 juni. De man bleek alles al 
te weten. De onrust is bevestigd, waarbij tevens is aangegeven dat het 
bestuur niemand ergens van beschuldigt.

Ineke merkt op dat "het een feit blijft dat het belachelijk is de wijkagent de 
krant belt". Erik: we weten niet wie wie gebeld heeft. Ineke: hij wist het van de 
wijkagent. Erik: ik heb alleen bevestigd dat er onrust was.

D Bewonersmanifestatie 'Kasbah40' 
In opdracht en onder mandaat van het bestuur organiseerde een 
feestcommissie (Willy en Erik) de bewonersmanifestatie 'Kasbah40', die 
onder het motto  'Geef kleur aan 40 jaar Kasbah' op 25 januari in De Tempel 
de afsluiting vormde van het jubileumjaar.

Bewust is gekozen voor een samenzijn van bewoners en oud-bewoners, 
aangezien het jubileumjaar op 2 feb 2013 was geopend met een op 
architectuur gericht evenement ter gelegenheid van de opening van het Piet 
Blom Museum. 

Naast het door het bestuur beschikbare budget van 1.000 Euro werd van 
Welbions een eenmalige bijdrage van 1.000 Euro ontvangen. Met in totaal 
1.896 Euro kosten is de organisatie binnen het totale budget gebleven. 
Welbions verzorgde tevens het versturen van ca. 400 ansichtkaarten 
(uitnodigingen) naar oud-bewoners. (Uit privacy overwegingen konden wij dat 
niet zelf doen).

Aangezien het aantal aanmeldingen aanvankelijk sterk tegenviel, had het 
bestuur zichzelf in december een deadline gesteld t.a.v. het minimum aantal 
aanmeldingen. Deze werd gehaald.
In december en januari heeft de feestcommissie vergaderd met het bestuur, 
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waarbij is gevraagd om ondersteuning bij de invulling van de muziek.

'Kasbah40' werd bezocht door dik 150 (oud-)bewoners (ca. 160 
aanmeldingen). Tot de hoogtepunten behoorden de door een externe 
cateraar verzorgde Thais/Indonesische maaltijd, een optreden van San San 
en de nostalgische filmpjes van oud-bewoner Fred Bellers. Een presentatie 
over de architectuur/architect door een van de bewoners werd kort voor het 
evenement geannuleerd.

Zowel voorafgaand aan de manifestatie, als na afloop werd door dagblad 
Tubantia aandacht besteed aan het gebeuren, waardoor de Kasbah op een 
positieve wijze onder de aandacht is gebracht.

Aan het eind van de avond konden de bezoekers een exemplaar van Olaf's 
Moneypoly spel in ontvangst nemen.

Aan het eind van de middag was het Piet Blom Museum geopend.

Het gastenboek is ingescand en on line gezet op de speciaal voor het 
evenement opgezette website www.kasbah40.nl  [Naschrift 9 april 2015: 
inmiddels off line!]

Tijdens de voorbereiding van het evenement ontstond binnen het bestuur 
helaas een weinig constructieve discussie over de toonzetting van een email 
van de stadsdichter.

De feestcommissie van 'Kasbah40' spreekt bij monde van Erik nogmaals zijn 
speciale dank uit aan 'de handjes' die meehielpen met de talloze 
werkzaamheden. Vooral het tijdig gereed hebben van alle gedekte eettafels is 
een groot compliment waard! Speciale dank voor Frederike, Ineke, Yvonne 
en Dirk.
Ineke spreekt, met instemming van Abel en Ellie, haar complimenten uit voor 
Erik, wegens de overal gehoorde lof over de organisatie. 
[Naschrift 9 april: waar staat 'Erik' graag toevoegen 'en Willy'.]
Het eten was zeer goed, een verdienste van Willy, met een cateraar (Izu) die 
prima werk geleverd heeft. Ook de hapjes van Rob Kleinsman waren goed. 

Erik meldt nog dat er 1.000 van Welbions is bijgedragen en de vereniging zelf 
912 Euro betaalde. Verder is er één bewoner die zich in niet mis te verstane 
bewoording beklaagde over het feit dat de zoon van de architect en Welbions 
niet waren uit genodigd, alsmede dat we geen aandacht aan de architectuur 
besteed hadden en dat het de allerslechtste filmpjes waren die hij ooit gezien 
had. Willy: vreemd dat zijn eigen toegezegde presentatie kort voor de 
vergadering werd afgezegd. Abel vraagt of Abel Blom was uitgenodigd. Erik 
antwoordt dat bewust niet gedaan te hebben 'waar leg je de grens?'. Ineke en 
Ellie: het was specifiek voor de bewoners. Ineke: de groep rond Blom was 
uitgenodigd voor de opening van het Blom Museum [dat in februari 2013 de 
aftrap vormde van het jubileumjaar]. Dit [feest] was specifiek voor de 
bewoners en dat vond ik een goede keus.  

Tijdens de bestuursvergadering van 13 feb 2014 werd de feestcommissie 
gedechargeerd.

Kostenoverzicht Kasbah40 in de bijlage.

E Periodiek overleg Welbions overige knelpunten (de EKW-lijst)
De steeds langer wordende lijst met aandacht- en knelpunten is afgelopen 
periode onbehandeld gebleven.  
[Naschrift april 2015: in maart 2015 is het overleg hervat door Jolien en Erik]
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F Ledenwerving
Art 10 van de statuten schrijft voor dat de Algemene Vergadering de 
contributie vast moet stellen. Deze is tijdens de AV2013 op nul Euro gesteld. 

Erik: contributie levert geld op. Leden registreren levert aantoonbare 
achterban op. Kan echter boemerang zijn bij weinig leden. Ineke: we kunnen 
ook zeggen als bestuur op te komen voor alle Kasbah bewoners. Abel: 
vereniging zonder leden bestaat niet. Abel: punt al vaak aan de orde geweest. 
Wel veel reacties op eerdere acties, maar nu niet meer, gelet op de opkomst 
[op deze AV]. Er zijn nu ook weinig omstreden punten geweest de afgelopen 
tijd.

Ellie vraagt of er een verplichting is voor Welbions om bij te dragen. Erik: voor 
zover mij bekend, moeten sociale verhuurders bewonersorganisaties 
ondersteunen. Details onbekend.

>> Het besluit van de AV 2013 (nul Euro contributie plus jaarlijkse bevestiging 
lidmaatschap) wordt gehandhaafd.

Activiteiten Werkgroepen   

Werkgroep KasbahCafé  (Ineke)
4 personen draaiden op donderdagavond tussen 21.00 uur tot 24.00 uur om 
de beurt bardienst in de barruimte van buurthuis De Tempel. Er is muziek en 
wat te knabbelen. 
In november 2013 werd voor het eerst een thema-avond gehouden: de
Beaujolais Primeur avond op 28 november. Deze werd zeer goed bezocht.
Op 7 november vond tijdens de KasbahCafé een kleding ruilbeurs plaats.

De belangstelling voor het KasbahCafé loopt terug. De in 2011 aangevraagde 
extra tafeltennistafel staat grotendeels ongebruikt in de kast.
Meestal was er tenminste één bestuurslid aanwezig, als aanspreekpunt van 
de vereniging.
De benodigde financiën komen van de bewonersvereniging. Op 10 oktober 
2013 heeft het bestuur een bedrag van 200 Euro gereserveerd/toegezegd.

Ter promotie van het KasbahCafé stond onderaan (de meeste) 
Nieuwsbrieven een bon voor een gratis consumptie.

Ineke: de activiteiten lopen lekker door en het loopt zelfs steeds beter. Dit 
voorjaar zou weer een kledingruilbeurs kunnen plaatsvinden. Aan de 
beheerder van De Tempel is gevraagd of het dart-board verplaatst kan 
worden [boven de plank met tijdschriften]. René [Beckmann] wil dan met een 
dart-competitie beginnen, als daar belangstelling voor is. Geopperd wordt te 
gaan klaverjassen en te Moneypoly-spelen. Idee van filmavonden met de 
beamers in de Grote Zaal. 
Erik wijst op noodzaak van benodigde licenties daarvoor. Pieter: we betalen 
er voor. Erik er zijn veel soorten licenties. Pieter: 'doe het maar gewoon 
('gewone DVDs geen xxx'), we hebben alle soorten licenties'. 
Willy: thema avonden, bijvoorbeeld Hollandse Avond. Ineke op vraag van 
Erik: dat is een serieus voorstel? Ja dus. ;-)

Werkgroep Nieuwe Buren  (Aziz, Metin, Daniëlle)
Nieuwe bewoners willen we als vereniging gaan verwelkomen met een 
persoonlijk aangereikte tas met informatie & tips over wonen in de Kasbah, 
aangevuld met aardigheidjes van winkeliers uit de buurt. 
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De werkgroep is afgelopen periode voorzichtig gewekt uit zijn winterslaap 
door Aziz, Metin en Daniëlle. In november heeft de voorzitter de enkele jaren 
geleden door Martijn en Abel opgestelde concepten door gestuurd naar 
Metin.
Metin heeft op 19 dec 2013 Welbions benaderd voor o.a. het beschikbaar 
stellen van adressen van nieuwe bewoners bij mutaties.
Daniëlle heeft aangegeven zich ook na haar vertrek uit het bestuur in te willen 
zetten voor deze werkgroep.
De financiering van de door de werkgroep uit te delen tas met spulletjes ligt 
nog open. Het bestuur meent dat er desondanks begonnen kan worden met 
een opzet van de informatie en dat op een later moment bepaald kan worden 
hoe luxe en uitgebreid het aan de nieuwe bewoners uit te delen pakket wordt.

Willy: bij hoeveel mensen geweest? Metin: recent, na 3 maanden tijd, reactie 
Welbions gehad dat er over vergaderd kan worden. 

De verenigingswebsite en het forum (Metin)
De AV-2013 besloot tot continuering van de verenigingswebsite 
(www.kasbah.nu) en forum, ondanks de beschikbaarheid van een 
Facebookgroep ("Kasbahlui"). Tijdens de AV-2013 waren er bij enkele 
bewoners nadrukkelijke bezwaren tegen Facebook (niet iedereen heeft/wil het 
en 'Big Data'). Erik meldt ook nog een website 'te hebben rondslingeren' 
[www.dekasbah.nl]. 

Metin heeft op de eerste bestuursvergadering na de AV-2013 de technische 
kant van deze zaken onder zijn hoede genomen, maar direct aangegeven dat 
niet inhoudelijk te gaan doen.

Het bestuur heeft het besluit van de AV2013 uitgevoerd, maar zag bij gebrek 
aan vrijwilligers geen kans de website en het forum dagelijks te onderhouden. 
Het bestuur stelt voor de website en het forum alleen te handhaven als zich 
op (zeer) korte termijn voldoende vrijwilligers aanmelden. Metin en Ellie 
melden dat er in een jaar tijd 2 à 3 bezoekers van het forum zijn geweest.

De huidige webhosting kost zo'n 60 Euro per jaar. Voor ongeveer de helft 
hebben we alleen het domein plus email-faciliteiten. Wellicht zijn er 
goedkopere providers.

(Erik:) Het bijhouden van een website kost nogal wat tijd en overleg. Een 
verenigingssite valt onder de verantwoordelijkheid van de vereniging (net als 
de Nieuwsbrief) en dus zal er regelmatig overlegd moeten worden over de 
inhoud. Dat is bij actuele meldingen al snel lastig. Actualiteit blijkt de 
afgelopen periode prima via ander kanalen (met name Facebook/"Kasbahlui") 
te worden verspreid. 
De verenigingswebsite zou daarom wellicht beter ingezet kunnen worden voor 
achtergrond-info over de Kasbah - een zogenaamde 'statische' 'website - die 
veel minder intensief bijgehouden hoeft te worden. Qua inhoud - en nu komt 
de truc - zou een koppeling met het informatiepakket van het project Nieuwe 
Buren zinvol en vooral efficiënt kunnen zijn.

Het bijhouden van zo'n 'statische' verenigingsgwebsite zou niet meer dan 1 à 
2 keer per jaar werk opleveren voor het bijwerken. Actualiteit kan dan 
iedereen zelf op Facebook/Kasbahlui zetten. Ineke: goed plan. Statische 
website met veel info over Kasbah en architect goed voor wie iets wil weten 
over de Kasbah.

Erik: de Facebookgroep 'Kasbahlui' en de website www.dekasbah.nl zijn geen 
activiteiten van de vereniging.

Erik brengt twee voorstellen in
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Voorstel 1: het Kasbah Forum sluiten, tenzij er voor 1 juni voldoende 
vrijwilligers zijn dit voort te zetten. 

Korte discussie over weggeraakte poes (zo'n beestje dat miauw zegt), dat op 
het forum gezocht wordt, maar dat niemand schijnt te lezen.
Erik geeft de voorkeur aan compacte website boven enorm groot iets waar 
alleen maar oude troep op staat. Ineke: dat is zo. Ellie: blijven de kosten 
gelijk? Erik: ja, die blijven rond de 60 Euro, onafhankelijk van hoe groot die 
site is. Alleen een beperking tot email halveert de kosten. Beveelt aan domein 
te handhaven wegens professioneel ogende bereikbaarheid 
bestuur/vereniging. Metin merkt op zelf een goedkopere provider te hebben 
(one.com).
Ineke: wil je de statische website opheffen? Erik: nee, Kasbah forum opheffen 
(wegens succes Kasbahlui). 

Voorstel 2, Erik: zodra er vrijwilligers voor zijn gevonden, de website 
Kasbah.nu ombouwen tot een meer 'statische' website met achtergrond 
informatie over de Kasbah, zonder actualiteit. Bij uitblijven vrijwilligers (uiterlijk 
1 juni) de website sluiten. Domeinregistratie plus emailadressen echter 
handhaven.

Erik: deadline stellen. Ineke: wel kasbah.nu handhaven waar informatie over 
Kasbah staat. Erik: gaat er van uit dat die vrijwilligers er wel komen. 

Stemming voorstel 1: iedereen voor.
Stemming voorstel 2: iedereen voor

Financieel verslag /kascommissie

Ellie heeft in oktober de boekhouding opgehaald bij Wine en de wijzigingen 
doorgegeven aan de ING.

Ellie meldt dat de kascommissie op 12 maart j.l. een verklaring heeft ondertekend dat 
de Jaarrekening gemaakt door Ellie, akkoord is en de aanbeveling is de werkwijze 
voort te zetten.

Ellie antwoordt op de vraag van Abel dat we zo'n beetje platzak zijn en meldt dat Erik 
vanavond [kort voor de vergadering] gezegd heeft dat hij graag gezien had dat de 
Jaarrekening anders gedaan was. Het gaat daarbij om de wijze waarop de gelden van 
Olaf's Moneypolyspel via de bankrekening van de vereniging zijn gelopen. De door de 
penningmeester beheerde gelden voor het spel zijn (volgens Erik ten onrechte) in de 
exploitatierekening terechtgekomen. 

Ellie geeft uitleg over de gelden voor het Moneypoly spel.
1944 EUR aan uitgaven Moneypoly in totaal, daarvan is
350 EUR sponsor geld + 500 EUR als schenking van de bewonersvereniging
Verdere toezeggingen van Welbions 500 EUR en Heegeman 200 EUR

Ellie: Bij Welbions en Heegeman is er 'iets misgegaan met het logo'.

Ineke: is er een buurtbon aangevraagd? Ellie: we hebben het voorgeschoten. In totaal 
nu dus 1094 terug krijgen door sponsoring. De toegezegde 700 EUR komt deze week 
binnen.
Ellie de buurtbon is 2.600 Euro. Dat betekent dat we heel ruim uitkomen en dat we 
300 spelen in z'n geheel gemaakt kunnen worden. 

[Naschrift apr 2015: het totale bij elkaar geharkte bedrag zou dus 350 + 500 + 500 + 
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200 +2.600 = 4.150 EUR zijn.]
[Naschrift apr 2015: de door de vereniging bijgedragen 500 EUR is gebruikt voor de 
breekmunten, zie Jaarrekening 2014].

Erik: bezwaar tegen exploitatierekening, waar te weinig uit blijkt dat we alleen een 
bedrag voorschieten en bijdragen. Abel: het staat er als uitgave. Erik: vanochtend 
Jaarrekening pas gekregen; sponsorgeld is geen inkomsten voor ons, maar allen de 
bijdrage 500 is uitgave; rest niet. Abel: wat je uitleent hoort op de balans te staan, niet 
op de exploitatierekening. 

Ellie stelt voor (want hier hebben we het niet eerder over gehad - Erik: dat konden we 
ook niet) dit 'per vandaag te veranderen', vanavond nog, en het hele bedrag gaat eraf. 
500 Euro komt als uitgave en de rest van het bedrag wordt 'vanuit een ander pot 
voorgeschoten.' 

Ellie: als julli er mee akkoord gaan dan zorg ik er voor dat er morgen een herziene 
versie van de Jaarrekening komt, Abel herhaalt dat de lening op de balans hoort als 
vordering. Pieter: er is wel een bepaald risico, mocht het geld niet terug komen, is de 
vereniging het geld wel kwijt. Ineke: die lening moet er wel op [op de balans]. 
Erik maakt de kanttekening dat 1570 EUR was goedgekeurd als voorschot door 
bestuur op basis van toegezegde sponsorgelden,

Ellie: ik zal hem opnieuw maken.

Abel: Kasbah40 heeft flink wat gekost. Erik: we hebben er 1.000 Euro bijgepeuterd 
van Welbions, dus dik 900 eigen kosten. Erik: was duur feest ja.
Erik: zat wel 1430 Euro voor eten plus 200 Euro hapjes. Eenmaal 40 jaar en muziek 
plus Sam Sam. Vergadering: "bijzonder feest mag wat kosten." 

Zie naschrift voor details uit de oorspronkelijke inbreng voor dit agendapunt.

Overige aandachtspunten & meldingen

Ramen achterzijde Bazaar, overleg eigenaar
Geen ontwikkelingen afgelopen jaar. Het pand 6 heeft inmiddels twee nieuwe 
huurders. Er zal dus van voor af aan begonnen moeten worden met 
onderhandelen.
Ineke: niet met huurders onderhandelen. Erik: met alle partijen 
onderhandelen. Ineke: maar de eigenaar wil niet. Erik: beide willen niet. 
Verwijst naar verslag vorig jaar. 

Telefoonboom / burgerwacht
Naar aanleiding van de mishandeling van een Kasbahbewoner op 
vrijdagavond 1 november (?) is via 'Kasbahlui' een bewonersinitiatief  gestart 
om te komen tot een soort 'telefoonboom' / burgerwacht in de Kasbah. Doel is 
om zowel overlast te beperken door zichtbare aanwezigheid van bewoners, 
als het vermijden van situaties waarin een enkeling tegenover een groep komt 
te staan. Op maandag 11 november is een groep bewoners voor het eerst 
bijeen geweest.
Korte tijd later is via een WhatsApp groepsaccount een 
waarschuwingssysteem in werking gesteld. 

Ellie: er is niets gebeurd verder. Alles is rustig
Pieter: er zijn verschillende clubjes. Er ontstaat een beetje overloop uit de 
Sterretuin. Erik: iets mee te doen? Metin: logboek bijhouden. Ellie: als 
bewoners kunnen we daar niets mee. Metin: wil als lid van de Whats App 
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groep een logboek bijhouden wat er allemaal gebeurt. Erik: project bij de 
Whats App groep laten liggen. Metin stelt voor zaken bij te houden en 
avonden te organiseren met bijvoorbeeld Welbions over 'hoe om te gaan met 
zulke situaties.'

Ineke: zou het handig zijn als Metin als bestuur van de groep een keer op 
donderdagavond een info-avond met de wijkagent te organiseert? Erik: wie 
gaat dat doen? Actie van Metin en die laat Ineke weten wat daar uit gekomen 
is. 
Actiepunt Metin.

Wietkweek voor 'je eigen'.
Het oprollen eerder dit jaar van een wietkwekerij in de Kasbah maakte een 
bewoonster bezorgd over haar plantjes op haar balkon, die daar voor eigen, 
medicinaal gebruik staan.
Aangezien tijdens het Wijkplatform gemeente, politie (wijkagent) en Welbions 
mooi bij elkaar aan één tafel zitten (en dus niet zonder directe interactie de 
zaak op elkaar kunnen afschuiven), is op 30 oktober 2013 door Erik de vraag 
voorgelegd hoe 'men' met deze privé plantjes omgaat.

Wijkagent Schutten was duidelijk: tot 5 plantjes worden gedoogd, tenzij er 
klachten of meldingen over komen. Als voorbeeld van dat laatste noemde hij -
opmerkelijk - ook een monteur die toevallig langskomt. Het hele verhaal 
ademde de sfeer uit van 'wat niet weet, wat niet deert'. Dit, nadrukkelijk tot 5 
plantjes en géén klachten.

In geval van handhaving zal de 'overtreder' in de gelegenheid gesteld worden 
vrijwillig afstand te doen van de plantjes, waardoor vervolging wordt 
voorkomen. Bij weigering volgt inbeslagname en proces verbaal.

Schutten stelde meldingen die het gevolg zijn van burenruzies, 'er uit te 
filteren'.

Welbions (in de persoon van wijkcoördinator Klein Willink) sloot zich bij de 
aanpak an de wijkagent aan.

De vergadering neemt bovenstaande voor kennisgeving aan.

Bewonersinbreng & voorstellen

Fred: Blom Museum is begonnen met 2 workshops voor basisschool kinderen. Nog 
27 edities volgen. Na afloop konden de kids in het speeltoestel klimmen. Ze maken 
allemaal een tekening van huis op palen en dat gaan ze hier bouwen. Positieve 
reacties.
We sprokkelen links en rechts materialen bijeen. Wie spulletjes over heeft, mag 
graag materiaal aanleveren. Takjes, kokertjes etc. We willen ze graag in het 
amfitheater hebben.
Fred legt uit dat het museum zelf 5.000 Euro heeft ingebracht, onder andere door de 
verkoop van de originele Blom stoeltjes uit de UT-Mensa. Er zijn nog 26 beschikbaar 
à 500 Euro. 
Fred: we krijgen heel veel spullen aangeboden, maar hebben geen 'museale 
omstandigheden' om ze ten toon te stellen. 
Ineke: vraagt naar openingstijden. Fred: we volgen een beetje de vraag. Bel Fred!

Fred: de 25e [Kasbah40]  zijn we open geweest. Toen zijn ook ideeën besproken over 
de afschrijving van de dakpannen bij het 50 jarig jubileum. Er wordt nu al gekeken of 
er een bedrijf is dat volto-elektro pannen in de kleur rood wil ontwikkelen (in plaats 
van traditionele zonnepanelen). 
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Ter sprake komt de isolatie van de daken aan de binnenzijde, die toch iets minder 
succesvol is gebleken dan destijds voorgespiegeld. Ineke: dat hebben we destijds 
ook gezegd! Nu blijkt een heleboel verrot te zjn.

Verkiezing bestuur

De statuten bepalen dat de leden tijdens de Algemene Vergadering een bestuur 
kiezen van minimaal 3 personen en een voorzitter. Het bestuur wijst daarna uit zijn 
midden een secretaris en penningmeester aan, alsmede de plaatsvervangend 
voorzitter.

Aftredend en niet herverkiesbaar:
- Aziz
- Daniëlle

Aftredend en wel herverkiesbaar
- Erik (voorzitter)
- Ellie (penningmeester)
(Het bestuur is statutair verplicht een lijst van twee aftredende bestuurders op 
te stellen.)

Metin  wil zijn bestuursfunctie graag continueren.

Overige kandidaten:  Jolien Steggink. (niet aanwezig op de vergadering)

De vergadering benoemt unaniem Erik, Ellie en Metin in functie en wijst Erik als voorzitter 
aan. Als Jolien definitief wil toetreden als bestuurslid, is dat voor de vergadering unaniem 
akkoord.

[Naschrift 9 april 2015: Jolien is in de loop van 2014 inderdaad toegetreden tot het bestuur.].

[Naschrift 9 april 2015: De voorzitter heeft verzuimd de benoeming van een nieuwe 
kascommissie te agenderen en de vergadering voorziet hier ook niet in. Voor de 
jaarrekeningen 2013-2014 en 2014 is voor de AV-2015 een beroep gedaan op dezelfde 
kascommissie als in 2013, ofschoon de statuten anders voorschrijven.]

-- SLUITING --

------------------------------

Naschrift: 

Oorspronkelijk door Erik ingebrachte details voor agendapunt financiën:

Moneypolyspel (financiën)

In de aanloop naar 'Kasbah40' ging het er in december om spannen of het Moneypoly spel 
tijdig gereed zou zijn, mede doordat er nog geen/onvoldoende sponsorgelden geïnd waren 
door Olaf en er aan het ontwerp nog volop gewerkt werd. Productie en financiering kwamen 
daardoor op de agenda te staan van het bestuur. Het Moneypolyspel is echter nadrukkelijk 
een project van Olaf, niet van de vereniging (zie verslag vergadering 2 jan 2014). De 
vereniging is door een bijdrage van 500 Euro (besluit 10 okt 2013) alleen een van de 
sponsoren.
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De penningmeester beheert, op verzoek van Olaf de financiën van het spel. De hiermee 
samenhangende aspecten en consequenties staan onder dit agendapunt ter discussie. 
De voortgang van het project kan, indien gewenst, aansluitend onder 'Overige 
aandachtspunten & meldingen  worden behandeld.

De kosten voor de oorspronkelijk beoogde oplage van 30 spellen leken hoe dan ook te hoog 
te worden om uit de toegezegde sponsorgelen betaald te kunnen worden. De voorzitter heeft 
toen, ten einde het spel toch op 25 januari te kunnen uitdelen aan de bezoekers van 
'Kasbah40', medio december het idee geopperd om een kleinere eerste serie te maken: 150 
spellen. Dit idee is uitgevoerd. 

Olaf liet op 9 januari 2014 per email aan het bestuur weten dat de totale kosten 1.245 Euro 
bedroegen voor 150 spellen. (zie bijlage 1)

Het bestuur heeft op 14 jan 2014 besloten het aan sponsorgelden toegezegde bedrag van 
1.400 Euro voor te schieten aan Olaf t.b.v. een eerste serie van 150 spellen.

Op 20 jan 2014 is door Olaf en Ellie telefonisch aan de voorzitter gevraagd het bedrag met 
170 Euro te mogen verhogen tot 1.570 Euro. Hierin is door de voorzitter toegestemd; Aziz gaf 
later per email eveneens zijn toestemming.

Tijdens de bestuursvergadering van 13 feb 2014 meldde de penningmeester op vragen van 
de voorzitter dat er door haar inmiddels 1.743 Euro was uitgegeven aan het spel, exclusief 
200,99 Euro aan door Erik betaalde pionnen (op basis van email Olaf d.d. 17 jan 2014 een 
dag later besteld en onderdeel van de oorspronkelijke 1.400 Euro). 

Het bedrag 1.743 Euro werd tijdens de bestuursvergadering van 5 maart 2014 nogmaals 
bevestigd.

Geconstateerd moet worden dat er door de penningmeester dus 1.943 - 1.570 = 373 Euro 
meer is uitgegeven dan door het bestuur is goedgekeurd.

-------
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Formulier voor Ledenregistratie BEWONERSVERENIGING

KASBAH" Samen staan we sterkel'

Samen staan we sterk.

Jaren geleden had de Bewonersvereniging Kasbah geregistreerde leden die per jaar 10 gulden
betaalden en daarvoor op de laarvergadering stemrecht kregen, maar ook op de hoogte gehouden
werden van activiteiten in en rond de Kasbah. Een aantal jaren zijn er ook helemaal geen
geregistreerde leden meer geweest. We willen graag weer terug naar ledenregistratie.

De bewonersvereniging wil met veel plezier van alles doen voor de Kasbah bewoners, het wordt
alleen steeds moeilijker om daar geld voor te vinden. Van Welbions krùgen we iaarliiks een
bijdrage, maar die wordt helaas door bezuinigingen steeds minder. We hebben dus per jaar minder
te besteden en we hebben wel vaste lasten, zoals printkosten, bankkosten, budrage aan de
Bewonersavond in de Tempel e.d. Daarnaast geven we minimaal 4 x per jaar een nieuwsbrief uit.
Vaak zit daar een bon bij voor een gratis consumptie tijdens zo'n Bewonersavond, waarvan de
bardiensten op de donderdagavond gedraaid worden door vrijwilligers, woonachtig in de Kasbah.

Samen staan we sterker.

Om bijvoorbeeld NEE te zeggen tegen weer een onbehoorlijke huurverhoging, zo is pas gebleken.
Of om jullie le kunnen bustaan met advies bij klachten. Denk aan lekkages waar weinig tot niets
mee gedaan wordt, storingen die maar niet verholpen worden, werkzaamheden met overlast in en
rondom je woning, klachtenafhandeling door woningbouw of gasbedrijf etc. Om die klachten beter
te kunnen bundelen, is deze ledenregistratie óók handig.

Samen ls het leuker,

We verlenen graag onze medewerking aan Kasbah activiteiten zoals een aantal jaren achtereen
de BBQ en vorig jaar een fantastisch 40-jarig bestaansfeest. Ook voor dit iaar staan er al diverse
leuke buurtfeesten op stapel. Noteer maar vast in je agenda: de iaarlijkse BBQ op 20 juni, de
Burendag op 26 september. Ook de Open Monumentendag 14 dagen eerder wordt een Kasbah
feestje. Vanuit de Bewonersavond is er op 28 maart il. weer met veel succes een kleding(ruil)beurs
georganiseerd en er zijn plannen voor een filmavond en een gameavond in de Tempel. De test
voor de game-avond is al geweest en heeft goed uitgepakt. Binnenkort meer hierover.

SteÌk, sterker, sterkst.

We kunnen samen op z'n sterkst worden. Uiteraard kunnen we niemand verplichten om lid te
worden. Maar we zouden wel graag zien dat jullie een bewonersvereniging willen. Daarom is er op
de achterziide de mogelijkheid om je naam en verdere gegevens in te vullen. Wat ons betreft ook
graag de gezinssamenstelling met bijbehorende gegevens. Op deze manier kunnen we misschien
ook eens iets voor hele jonge kinderen of tieners organiseren.

Als je nu nog niet heel erg graag lid wil worden, weten wij het ook niet.

l]jdens de AV op 9 april 2015 zal worden vastgesteld of we een klein bedrag aan contributie
moeten gaan heffen om bovenstaande zaken te kunnen blijven doen.



Het liefst de gegevens van alle gezinsleden invullen. Op deze manier kunnen we zien of er eens
iets te organiseren is voor hele jonge kinderen of tieners, een specifieke vrouwen- of
mannenactiviteit.

Contributie a € Betaald Ja Nee

Heb je een eigen bedrijf en wil ie graag dat Kasbahbewoners weten wat ie doet? Wil je graag
dat anderen je website kunnen vinden?

Maar ook: Speel ie een instrument en lijkt het.ie leuk om alleen of in de KGB (Kasbah

GelegenheidsBand) op te treden als er iets georganiseerd wordt? Schrlf je verhalen of
gedichten? Schilder of teken je? Ben je op een andere manier kunstzinnig bezig?
Sta je op een of andere manier graag op de planken en/of in de schijnwerpers?
Laat het ons vooral weten!

In principe zijn je gegevens alleen bestemd voor onze eigen registratie. Je kunt het hieronder
wel aangeven als je benaderd wilt worden om uitvoerend aan een feest mee te werken.
Bijvoorbeeld aan de Burendag op 26 seplember.

In geval van een feest, doe ie mee? Ja / Nee



Secretariaat: Boomgaard 27, 7552 JT Hengelo
074 711 0380 ~ email: secretaris@kasbah.nu

BEWONERSVERENIGING

K A S B A H

Aan de bewoners van de Kasbah.

Hengelo, 2 april 2015

-

Beste  bewoners van de Kasbah,

Namens het bestuur van de Bewonersvereniging Kasbah nodig ik jullie uit voor de

Algemene Vergadering 2015
9 april - 20:00 uur

Buurthuis De Tempel
Voorlopige agenda:

- Verslag Algemene Vergadering 2014

- Jaarverslag 2014

- Jaarrekeningen 2013-2014 en 2014

- Plannen van het bestuur en de werkgroepen voor 2015

- Wat willen de bewoners (doen)? Wat is belangrijk?
Reeds genoemd: het onderhoud aan de ventilatoren, de huurverhoging, huisvuil, het snoeien en 
de veiligheid. Andere ideeën en wensen welkom!

- Bepaling contributie
De Algemene Vergadering stelt de contributie vast. In 2015 wil het bestuur serieus werk maken 
van het werven van leden.

- Budgetten 2015
Waaraan geven we ons geld dit jaar aan uit?

- Verkiezing bestuur en voorzitter, benoeming kascommissie, werkgroepen
Onze statuten schrijven voor dat jaarlijks twee bestuursleden aftreden. Dit jaar zijn dat Metin en Jolien. 
Beide zijn direct herverkiesbaar. Erik blijft in functie en Ellie beraadt zich nog.
Bewoners die zich kandidaat willen stellen voor een bestuursfunctie en/of voorzitter, worden verzocht 
zich te melden. Iemand voor de functie secretaris?

De toelichtingen en eventuele aanvullingen op de agenda staan uiterlijk 7 april op onze website
www.kasbah.nu. Tijdens de vergadering zijn, uit oogpunt van kosten en duurzaamheid, geen
fotokopieën beschikbaar! Geen internet? Bel de voorzitter voor een afdrukje vooraf. 074 711 0380 
(13 - 19 uur)

Vriendelijke groet,

Erik Nijhof
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