Notulen in de kleur teal bijgevoegd. Opgemaakt op 2018-08-21
Agenda bespreking Hackerspace Tdvenlo
Datum:
Plaats:
Aanwezig:
(telefonisch)
Afwezig:

10 augustus 2018 – 19:45
Ald Weishoes
Zo veel mogelijk
Gijs, Erik, Ron, Andrea, Erik, Bodi, Tjeerd, Jelle H. (notulist), Brigitte, Jelle S. en Harm
Erik

Opening en uitleg
Doornemen timeline
Zie volgende pagina
Activiteiten komend half jaar
- Communicatie (Iedereen op Trello, tdvenlo@gmail.com aanvullen, vergaderingen, meer?)
Mensen hebben uitnodigingslink voor het TD-trello bord gekregen. tdvenlo-gmail mail adres zullen we
in in de toekomst alleen gebruiken voor externe communicatie. Harm gaat kijken of we via tdvenlo.nl
ook mailinglists kunnen toevoegen.
De volgende vergadering komt over ongeveer een maand. Vanwege de acute nood houden we het
maandelijks. Voor exacte datum komt een datumprikker. Iig. geen statusmeet op een vrijdagavond.
- Huisvesting zie verderop
- Formaliseren vereniging Loopt, zie verderop.
- Extra avond open? In september gaan we ook op aanvraag op woensdagavond voor de seniors open.
Wel van tevoren aanmelden. We hebben toestemming van het AW hiervoor.
- Workshops? Andrea begint met inventariseren voor workshops. Voorstel is om dit dan op de

woensdagavond erbij te doen.
Doorneming Rolverdeling:
Zie volgende pagina Zie laatste pagina.
Huisvesting:
- Plannen vanuit stichting het AW en Antares? (Komen we nog terug?)
Duidelijkheid na de bijeenkomst in het AW op 20 augustus. We komen niet terug in het AW.
Mensen van het AW gaan verder om een verenigingshuis in Kafee De Splinter op te zetten.
Voor ons zijn voorlopig 2 garageboxen beschikbaar. Van Antares hebben we niks gehoord.
- Verhuizing
Jelle S. kan appelkisten sponsoren en Harm kan verhuisdozen uitlenen.
Jelle S. heeft zich opgeworpen als kartrekker.

- Mogelijke locaties en wie gaat er achteraan:
In de zomerperiode zijn weinig mensen beschikbaar. Voor de rest zie Trello
- Kerken/kapellen
- Bibliotheek
- Oude scholen
- Kazerne terrein (stadstuinen)
- Wijkverenigingen
– Garageboxen bij Kafee De Splinter
Brigitte probeert globaal wat bij de gemeente los te krijgen wat betref slopen en bestemming.
Plan B. Wat doen we als we geen huisvesting hebben?
Voorlopig buiten beschouwing laten. Onze slechtste kans is nu om aan te sluiten bij Kafee De Splinter
waar we in ieder geval kunnen draaien en spullen kunnen behouden.
Walkthrough Huisregels Is gedaan en feedback ging terug naar Erik.
WVTTK
Datumprikker volgende vergadering.

Videocommercial TDvenlo. Jelle S. wil filmen. Ron helpt mee.
Wiki en blog toegang? Mail Jelle H. of Marc
Politiek:
Laten we buiten beschouwing tot na 20 augustus.
Jelle H.:
Bankrekenineg uitzoeken.
Jelle H.:
Stichting vs. Vereniging en wat betreft financiële aansprakelijkheid/consequenties.
(2018-08-21: kort onderzoek via https://www.verenigingen.nl/: Financiele
verplichtingen en aansprakelijkheid voor zowel een formele vereniging als stichting zijn hetzelfde.
Voornaamste verschil vereniging vs. Stichting blijft dat een vereniging leden heeft, democratisch werkt
en alle mutaties via de ALV moeten. )
Andrea:
automatische FB posts van de blog. actie Jelle
Erik:
Gaat op zoek naar een Notaris. Extra Ledenwerving. Via open dag Fontys.
Uitnodiging Makerfaire met ouders komt er aan.
Afsluiting.
P.S.: Voor het laatste en beste overzicht van activiteiten zie het Trello bord.
https://trello.com/b/TBKYU1SH/td

Timeline:
Aug:
20 augustus:
24 augustus:
Aug-Sep:
9 september
14 september
1-14 september:
28 september:
29 september:
Okt-Nov:
6 + 7 Okt:
December:
Januari:

Opzetten plan en communicatie. (Trello, vergaderingen structuur, etc. )
Informatieavond AW over stand van zaken. Jelle, Marc en Gijs gaan er naartoe.
concept stukken voor oprichting vereniging verspreid
Zoeken nieuwe huisvesting
review commentaar ingeleverd via amendementen.
amendementen verspreid onder de leden.
Review en indienen amendementen voor statuten en huisregels
Algemene vergadering vereniging oprichten.
Makerfaire Eindhoven
Afronden overeenkomst nieuwe ruimte
Weekend van de wetenschap.
Verhuizing
Opening met feest.

Rolverdeling
De mogelijke rollen en kartrekkers staan hieronder. Een hele hoop hebben nog geen enkel aanspreekpunt en het
is niet duidelijk wat er gebeurd. (SPOC1) Wie voelt zich geroepen?
- Mogelijke huisvesting bijhouden:
Jelle H.
- Besprekingen nieuwe huisvesting:
Jelle H.
– Sponsoren zoeken:
Stefan
- Social media:
Andrea
- Communicatie naar de jeugd:
Erik
- Voorraad en afval coordineren:
Bodi (+ Gijs)
- Verhuizing opzetten:
Jelle S.
– Educatief programma jeugd:
Tjeerd
- Opzetten vereniging:
Erik
- Mogelijke posities binnen de nieuwe vereniging:
- Voorzitter:
Erik
- Secretaris:
open
- Penningmeester:
Jelle H.?
- Nieuw inrichting en feest:
open
Een kartrekker hoeft niet al het werk te doen maar behoud wel overzicht wie wat doet.
Iemand kan ook meerdere dingen doen.
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SPOC: Single Point Of Contact

