
Notulen werkorganisatie Vuilnis oproer 24 augustus vanaf 16:05 uur
Voorzitter: Anne
Deelnemers: Nico, Zinzi, Peter, Larissa, Koos, Jorine, Hans, Wanda
Notulist: Jan
Punt 1.

● Er hebben tenminste 2 personen gereageerd op de vacature van 16 uur. Sollicitatiedata
al gepland: 1 voor 4 uur (Intern: Anne) en één voor 16 uur (extern); Pieter is tot 11
september op vakantie, dus wie kan voor hem in de plaats in de sollicitatiecommissie? >
Wanda neemt plek Pieter over in de sollicitatiecommissie.

● Begroting is goedgekeurd.

Punt 2.

● Communicatie werkgroep hadden een Website meeting: Keuze voor Coloci afwegen.
Coloci is wat rigide en oubollig; gratis gebruik is mogelijk. Dialoog (posts) is eenvoudig te
organiseren. We kunnen voor nu alles ermee doen wat we nodig hebben.

● Tobias en Anne hebben ervaring qua vormgeving. Hoe zit met budget hiervoor als we dit
intern willen inzetten? Mits akkoord binnen de werkgroep is het goed.

● De knoop moet nog worden doorgehakt of we Coloci daadwerkelijk gaan gebruiken.
Hans, Jan en Nico spreken zich uit om dit in gang te zetten. Wij adviseren nu de
websitecommissie in zee te gaan met Coloci.

Punt 3.

● Graag voor 1 september feedback geven aan Emiel (emiel@thebeach.nl) over
(oprolbare) belevings/gesprekskaart via Zinzi indienen. Is proefdraaien met ambtenaren
en/of Erik Bobeldijk en/of gebiedsmanagers niet handig: dat zal feedback opleveren.

● Verhalende belevingen zijn nodig!

Punt *:

● Wie wil nog op de Signal Vuilnis Opnieuw Nieuw-West? (Hans is admin, maar iedereen
kan iemand toevoegen)

● Zowel qua mailing list als app groep is het nu al handig een verschil te maken tussen
een werkorganisatie deel en een netwerk deel?

● Even nadenken over een chatgroep op Signal, maar wel met een beheerder. Deze
signalgroep kan dan gebruikt worden voor delen data, verhalen, etc..

Punt 4.

● We starten weer Netwerkbijeenkomsten. De eerste op 23 september in de Natuurkamer
(en daarna iedere 4e donderdag van de maand). Werkoverleg van 7 tot 8 uur en daarna
borrel (netwerk gedeelte voor iedereen) Eigen drank meenemen.

Rondvraag:



● Peter: Doet 23/9 voorzet vanuit het werkplan van het Vuilnisoproer waaruit
vervolgstappen moeten worden genomen.

● Hans: verloopt de financiële organisatie goed? Koos: wil zn aan een bel trekken.

Einde vergadering: 17:00 uur.


