Jaarverslag Stichting Schoorlcommunity 07 april 2020

Notulen Schoorl Community jaarverslag
Datum: 7 april 2020
Aanwezig: Arno, Eveline, Monique (notulen)

Jaarverslag en jaarrekening
Jaarverslag en jaarrekeningen moeten gedeponeerd worden bij KVK . Arno doet de
jaarrekening. Monique zal het concept jaarverslag binnen 2 weken naar Arno en Eveline
mailen.

Wijkvereniging bijdrage
Vanuit het gemeentebestuur is het aanbod gedaan om SC een bijdrage te geven uit de
begroting van de wijkverenigingen. Dit als tijdelijke oplossing voordat we een structurele
financiering krijgen uit de begroting waar we beter in passen. Dit bedrag is 2500 euro.
Eveline zal dit aanvragen bij Monique Klaver.

Kosten Mathijs
Mathijs heeft aangegeven dat hij ongeveer 200 euro per jaar in rekening zal brengen bij
ons voor o.a. onderhoud en hostingskosten.

Jaar en activiteitenplan
We willen dit jaar nog meer onze standpunten versterken. Nog meer
bewonersparticipatie en nog meer samenwerken met bewonersorganisatie in ons
gebied. Daarnaast willen we aanjager zijn en onderdeel van nieuwe sociale initiatieven
zoals we nu doen met de pumptrack bij Duinrand S en ’t Meertje. Alle projecten zullen
meerdere fases hebben en eigen projectleiders. Duinrand S/ Pumptrack/ Sportakkoord
doet Eveline, ’t Meertje fase 1 Arno en Monique . Daarnaast zijn we ook een kritisch
platform.
Arno wil met camera ook meer filmpjes gaan maken voor ons platform en Monique wil
na Caronatijd ook meer op pad om korte artikelen te schrijven.

Uitbreiding en opvolging
We gaan actief op zoek naar mensen die zich willen verbinden aan Schoorl Community
en ook echt dingen gaan doen voor Schoorl Community. Prioriteit is meerdere
redacteuren voor Facebook. We gaan gericht zoeken en Monique zal profielen opstellen
voor wat we zoeken .
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We gaan ook actief meer mensen aan ons binden zodat de opvolging tzt ook goed
georganiseerd is.

Camera en vlaggen
De vlaggenactie op initiatief van Arno is mega succes. Mede ook door de gulle donatie
van de Barry Foundation.
Als alle vlaggen er zijn is het leuk om het feestelijk op te tuigen dat mensen hun vlaggen
veilig op kunnen halen bij bijvoorbeeld fietswinkel van Floor. Op veilige manier natuurlijk
in deze Coronatijd. En dat mensen daarna een foto van hun vlag bij huis of vereniging
posten op Schoorl Community.
Arno heeft met donatie van de Barry Foundation een super uitgebreide camera voor
onze stichting aan kunnen schaffen. Zo zullen er mooie foto’s en filmpjes gemaakt
kunnen worden.
Kreeften
Arno heeft weer vergunning voor kreeften fuiken. Hij neemt weer contact op met Mike
om dit weer samen te monitoren.

Schoorl Community glazen
Eveline heeft mooie Schoorl Community drinkglazen besteld en gaat ze in deze Cornatijd
laten bezorgen bij de nieuwe burgemeester.

Contact met politieke partijen
We moeten goed contact houden met de meerdere politieke partijen.

Schoorlse duinen
Arno vindt het flink onduidelijk hoe het in de duinen is aangegeven wie op welk pad wat
mag. Dit is een gevoelig onderwerp in het Schoorlse duinen overleg waar Eef in zit. Er
zijn wel meerdere ideeën over wat te doen o.a. een vignet en met dat geld van het vignet
kan je weer meer geld terugpompen in sport en spel. Arno heeft ideeën over hoe het
e.e.a. visueel veel beter kan. Dit gaat ie delen met Eveline .
Vormgever
Als we straks ook donatie hebben binnengekregen van de Peeck stichting dan willen we
ook graag oproep doen voor vormgever om zo de website nog beter toegankelijk te
maken. Vooral ouderen snappen het nu nog niet helemaal / helemaal niet.
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Overleg
Monique stelt voor maandelijks bestuur overleg in te plannen – naast ons (bijna)
dagelijkse contact via de app. Eveline gaat dit inplannen voor de eerste week van de
maand (met uitzondering van de zomervakantie periode).
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