
Notulen vergadering Transition Town Parksjtad 15 januari 2014

Aanwezig:
Voorzitter Leo de Goot
Penningmeester Arthur Vodegel
Secretaris Monique Banen
Toon van den Berg
Helmut Steenman

Opening van de vergadering door de voorzitter.

De voorzitter heet de leden welkom en feliciteert de leden met de totstandkoming van de 
stichting.

Agendapunten:

1.Financiën.
De stichting heeft een begin saldo van ongeveer € 600 door o.a. subsidies van Heerlen 
Mondiaal en door verkopen van de afgelopen 3 jaar.  De inkomsten van “Repair Cafe” van het
Continium kan pas worden uitbetaald als er een rekeningnummer is. De subsidie voor Heerlen
Mondiaal voor 2014 is goedgekeurd. Transition Town Parksjtad zal daar ook een deel van 
krijgen. De notariskosten zijn reeds betaald. Er moet gezorgd worden voor een back up 
bedrag van € 1000  voor onvoorziene onkosten.

Het rekeningnummer voor de stichting is aangevraagd bij de Triodosbank. De gemachtigden 
voor de rekening zijn: Leo, Arthur en Monique. De kosten voor de rekening bedragen € 100 
per jaar.

Elke werkgroep moet zijn eigen rekening kunnen bijhouden in een Excel bestand in Google 
drive, dat gedeeld wordt met de leden die de mappen in kunnen zien. De centrale map wordt 
door Leo beheert. Leo zal deze map aanmaken met submappen voor het bestuur en de 
werkgroepen: Permacultuur, Repair Café en Lets VoorElkaar.                                                     
Leo zal tevens een ANBI nummer aanvragen.

2.Transition Town Parkstad Folder
De bestaande folder moet ge-update worden. De Lets kring moet worden toegevoegd en de 
gegevens van het rekening nummer en het AMBI nummer.  De lay out blijft hetzelfde.
      
3.Vrijwilligersdag.
Er moet een vrijwilligersdag  georganiseerd voor de vrijwilligers van Transition Town 
Parkstad en iedereen die een steentje heeft bijgedragen en daarna een gedeelte van de dag ook
voor belangstellenden. Dit wordt op een weekend eind maart of begin april gepland.
Leo gaat aan alle vrijwilligers een datumprikker versturen. Op de volgende vergadering zullen
concrete afspraken gemaakt moeten worden voor de  vrijwilligersdag. De folder moet dan 
klaar zijn en ook de website van de Letskring.

Helmut zal informeren over de mogelijkheid voor het gebruik van de LED WALL.

4. Ontmoetingsplek TTP
Er bestaat een kans dat we het gebouw waar “gered goed”in zit met hun kunnen delen. Remco
heeft contact met wethouder Gelissen over een vaste plek voor TTP. Remco gaat nog in 
gesprek met “gered goed”. Een alternatief is eventueel antikraak hoewel hier vaste lasten aan 
zullen zijn verbonden. Een andere optie is in samenwerking met gemeente op een terrein een 



stobalenhuis te realiseren. Hiervoor moet een goed plan voor komen en gepresenteerd worden
aan de gemeente. Hiervoor zouden we een crowdfunding voor kunnen organiseren.

5.Actuele situatie van de werkgroepen.
De groep permacultuur is momenteel maar met 3 personen werkzaam in de 
Dobbelsteijnstraat. Dat zijn: Leo, Toon en Cirilo. De samenwerking met “Schoon gms”is niet 
gestructureerd. Er moet een vacature worden geplaatst voor vrijwilligers.  Via de gemeente  
kunnen vrijwilligers met een uitkering € 1 per uur vergoeding krijgen. Leo zal een tekst 
opstellen voor de vacature en aan Remco doorsturen. Remco zal de advertentie bij Mondriaan 
plaatsen.

Voor de Letskring moet de website nog afgemaakt worden. Het probleem is IT technisch. De 
leden zullen zich bij het registreren op de site niet meteen doorgelinkt kunnen worden naar het
Cyclos programma. De Letskring “niks voor niks”in Den Bosch heeft zelf een programma 
ontwikkeld.  Een contact persoon van “niks voor niks”is bereid om ondersteuning te geven. 
Remco zal kijken of eventueel een persoon bij Mondriaan hier kan helpen.

Leo heeft kennis gemaakt met iemand van Hogeschool Zuid die bouwkunde heeft gestudeerd 
en die is geïnteresseerd om via TTP cursussen  en lezingen te geven in duurzaam bouwen.
Hier is een mogelijkheid om een nieuwe werkgroep op te zetten.

6.Nieuwsbrief.
Remco heeft een vacature geplaatst voor vrijwilliger PR om regelmatig een nieuwsbrief te 
versturen.

7.Vragen/opmerkingen
Leo zoekt nog een ruimte om de cursus “Moestuinieren” te geven.

Remco geeft aan dat we een aansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten voor het bestuur.

Helmut geeft aan dat de gemeente  Heerlen eventueel  voor de duurzame dag op 10 oktober 
iets wil organiseren. We zouden de gemeente hier ondersteuning in kunnen bieden door 
contact op de nemen met verschillende bedrijven die hieraan deel zouden willen nemen.

Monique geeft aan om voor publiciteit mee te gaan doen in een carnavalsoptocht. Het is 
echter kort dag hiervoor.

Afsluiting van de vergadering.

Goedkeuring door de Voorzitter                     De secretaris


