Verslag vergadering gezamenlijke verenigingen Pottenberg
Buurtcentrum De Romein
- 12 Maart 2015 - 19:30
Agenda
1.
2.
3.

Buurtfeest Pottenberg
Etentje ouderen
Subsidie tenders van de Gemeente

Buurtfeest Pottenberg
Het buurtfeest 2015 vind plaats op 10 mei. 75% van de kramen van de braderie is reeds verhuurd. Alle
aanwezige verenigingen zijn akkoord met deze datum. Dit jaar is het laatste jaar dat het Buurtfeest in deze
vorm georganiseerd kan worden. Volgend jaar is de Buurtraad afhankelijk van de Gemeente voor
financiering. De Gemeente financiert in de regel geen buurtfeesten meer.
17 maart wordt pas beslist over het budget van de Buurtraad voor dit jaar, deze bedraagt maximaal €
2.500,. Verenigingen moeten zelf de standjes betalen a 11 euro. De plannen voor de rommelmarkt van de
Mammoeters zijn nog niet bepaald. De buurtraad heeft een kopie van de vergunning van de Romein nodig,
deze wordt verstrekt door het bestuur van de Romein. Het zaaltje van de kerk kan weer gehuurd worden, dit
gaat wel via een andere weg dan voorgaande jaren door de nieuwe huurder van de kerk.
Voor het volgend jaar zal naar een ander financierings model gezocht moeten worden. De vereniging onder
elkaar zullen een nieuwe invulling hiervoor moeten bedenken. Mogelijke optie is een nieuwe locatie voor het
buurtfeest om zo kosten te besparen in de organisatie. Mogelijk een dag van de buurt, meer om de mensen
uit de buurt te ontmoeten.
De Buurtraad houdt de verenigingen in de buurt op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het buurtfeest
via email.

Etentje ouderen
In de week van de eenzaamheid rond eind september wordt een etentje gehouden voor eenzame ouderen
in de buurt. Gezamenlijk met de Buurtbrök wil de buurtraad de ouderen een etentje aanbieden en
introduceren aan de sociale voorzieningen in de buurt. Zo wordt gehoopt deze mensen uit hun isolement te
halen. Gevraagd wordt of de verschillende verenigingen hieraan mee willen werken. Het etentje wordt
georganiseerd in de Romein. De activiteit wordt vanuit Trajekt ondersteunt door Roel.
Het streven is om deze activiteit niet op zich alleen te laten staan. Daarom is het belangrijk om te laten zien
wat er te doen is in Pottenberg bij de verschillende verenigingen. De mensen, verenigingen en
hulpinstanties in de buurt zijn nodig om eenzame mensen te identificeren. Een goede benadering hiervoor
moet bepaald worden. Stichting de Gouwe is een goede bron van informatie voor dit proces aangezien deze
personen vaak ook in een armoede situatie zitten.

Subsidie tenders van de Gemeente
Er is een nieuwe subsidieverordening voor vrijwilligers activiteiten. Dit wordt uitgevoerd met tenders. Er zijn
ook spreekuren van Trajekt. Er zijn inmiddels 7 aanvragen binnen gekomen bij de Gemeente voor deze
tenders. 
De Gemeente wil met de tenders meer sturing geven op het beleid, gericht op drie thema's:
● samenwerken over grenzen, samenwerking tussen verschillende vrijwilligersorganisaties met een
resultaat dat de losse verenigingen overstijgt. (loopt nu, tot 31 mei)
● iedereen doet mee (15 april tot eind mei)

●

vrijwilligers koesteren (half september tot begin oktober)

De tenders zijn voor projecten tot maximaal € 20.000, en moeten binnen 6 maanden na toekenning van de
fondsen uitgevoerd worden. Iedere vrijwilligersorganisatie kan inschrijving op de tender, de organisatie moet
wel een rechtsvorm hebben. Na sluitingsdatum wordt beoordeelt op dezelfde criteria:
● Voldaan aan tender thema
● Mate van resultaat
● Haalbaarheid
● Kosten baten verhouding
Bij specifieke vragen kan men bij Kees Smit van trajekt terecht, de website 
maastrichtdoet.nl
heeft alle
informatie over de tenders. Op de site is ook informatie te vinden over andere subsidies. De deadline van de
Stadsgoud subsidieaanvraag zijn verschoven naar eind Maart door gebrek aan aanvragen tot nu toe. Ook
staat op de site informatie over de gratis workshops die te volgen zijn over:
● Sponsoring
● Financien voor bestuurders
● Werving van vrijwilligers
Er is ook een potje voor bewoners initiatieven waar door individuen op ingeschreven kan worden. Dit gaat
om initiatieven met een budget van maximaal € 5.000,.

Overige punten
Bij Stichting Trajekt is een nieuwe jeugdwerk medewerker, Lonneke Paulissen. Lonneke is te bereiken via
Trajekt en via 
lonneke.paulissen@trajekt.nl
0625094576.
De buurtraad beslist op basis van de ontwikkelingen met het buurtfeest of een nieuw overleg voordat het
buurtfeest plaatsvindt nodig is. De verenigingen van Pottenberg worden via de mail op de hoogte gehouden.

