BEWONERSVERENIGING
In slechts anderhalf jaar tijd, een voorbeeld geworden
voor projecten door het hele land

jaarverslag 2018

Woord vooraf
2018 is een bewogen jaar geweest voor de
vereniging. Zowel achter als voor de schermen is
dusdanig veel veranderd dat ik wel wil spreken
van een bewonersvereniging 2.0. In dit jaarverslag
kunnen jullie alles over deze veranderingen lezen.
Hier wil ik kort stilstaan bij een tweetal punten die
wat mij betreft SPACE-S kenmerken.
Het grote aantal veranderingen dat in gang is gezet,
zijn naar mijn idee het werk van alle SPACE-S’ers
die zich op zoveel verschillende manieren hebben
ingezet om dit kleine stukje Eindhoven net iets
specialer te maken dan de andere stukjes. Dat dit
niet altijd even vlekkeloos gaat, is voor mij ook een
duidelijk teken van de grote betrokkenheid onder
jullie, de SPACE-S’ers! Dat zoveel mensen, met
zoveel verschillende achtergronden, meningen en
oplossingen en ieder met drukke banen en andere
verplichtingen er toch iedere keer samen uitkomen
is iets waar ik als voorzitter zéér trots op ben.

“ Al ben je alleen maar
lid van de vereniging,
[...] dan nog ben je een
belangrijke schakel in het
geheel. ”

Een ander hoogtepunt voor mij is iets waar we denk
ik ook niet altijd evenveel bij stilstaan, namelijk
dat we het als SPACE-S behoorlijk goed doen. In
2018 zijn er een aantal soortgelijke projecten op
bezoek geweest en stuk voor stuk zijn ze iedere
keer weer verbaasd over hoe goed wij het wel niet
doen als SPACE-S en hoeveel betrokken personen
er wel niet actief zijn. In slechts anderhalf jaar tijd
sinds de laatste oplevering zijn we een voorbeeld
geworden voor projecten door het hele land die
iets willen met bewonersparticipatie en dat op een
schaal die door vrijwel geen één project wordt
nagestreefd. Wederom iets waar niet één iemand
verantwoordelijk voor is, maar waar we allemaal op
onze eigen manier hard aan werken en iets dat we
moeten koesteren!
Hier wil ik het voor nu bij laten, aangezien er nog
veel meer te lezen valt en ik in mijn eentje nooit
het hele verhaal kan vertellen. Het jaarverslag is
weliswaar geschreven door de workspaces en
zo kan je misschien stellen, de meest actieve en
betrokken bewoners. Op een bepaalde manier is dit
vooral hun verhaal, maar zij kunnen hun werk alleen
doen doordat ze daar van jullie de ruimte voor
krijgen. Al ben je alleen maar lid van de vereniging,
reageer je ooit een keer op een behulpzame manier
op een bericht via de Facebookgroep of deel je
jouw mening over SPACE-S tijdens één van de
activiteiten, dan nog ben je een belangrijke schakel
in het geheel en werk je mee om dit kleine stukje
Eindhoven ook tot ons kleine stukje Eindhoven te
maken.
Iedereen bedankt, veel leesplezier en hopelijk tot bij
de algemene ledenvergadering.

- Ian, voorzitter Bewonersvereniging SPACE-S
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Visie
SPACE-S is een unieke gemeenschap. Uniek in de zin dat er sprake is van een saamhorig karakter met in het
hart daarvan de bewonersvereniging waardoor alle unieke eigenschappen van de ruim zeshonderd bewoners
tot uiting kunnen komen.
Als vereniging willen we hierop doorpakken en het community-gevoel versterken, zonder als een commune
te worden weggezet. Van belang daarvoor is een gezonde balans tussen eigen vrijheid en betrokkenheid
voor en met de bewoners. Daarmee willen we streven naar een dorps karakter voor de community, binnen
het stedelijke Strijp-S.
Kortom, bewoners kunnen in eigen vrijheid hun ding doen, bij elkaar langsgaan voor het spreekwoordelijke
kopje suiker, deelnemen aan de verschillende activiteiten of nog een stapje verder gaan en daadwerkelijk
actief meedenken over de vorming van SPACE-S. Het centrale idee is dat we, door het streven naar een
balans, alle leden van de vereniging het gevoel geven dat ze iets te zeggen hebben. Dat gevoel heeft er
namelijk voor gezorgd dat we nu met zijn allen hier zitten. Het is belangrijk dat er niets wordt verplicht of dat
er geen eilandjes ontstaan binnen de vereniging, en dat de bewoners en daarmee ook de vereniging op een
natuurlijke manier groeien in het contact met elkaar en zich betrokken voelen.
Voor de vereniging zijn, bij wijze van visie, de volgende hoofdlijnen geformuleerd:
࢝࢝ De vereniging streeft naar een gezonde balans tussen eigen vrijheid van bewoners en het betrokken
voelen met en voor de bewoners. Hierdoor kan iedereen zich SPACE-S’er voelen en daar een eigen
invulling aan geven.
࢝࢝ De vereniging is er voor haar eigen leden. Bewoners die geen lid willen worden, zullen daardoor
bepaalde beslissingen moeten accepteren. Iedereen kan echter te allen tijde lid worden en daarmee
inspraak afdwingen. Ook blijven we met iedereen in gesprek, maar wij behartigen de belangen van onze
leden aangezien zij voor ons SPACE-S maken tot wat SPACE-S is.
࢝࢝ De vereniging waarborgt een heldere, duidelijke informatievoorziening en zichtbaarheid. Hierdoor
verlagen we de drempel voor iedereen die lid wil worden of actief bij wil dragen. De zichtbaarheid en
transparantie van de vereniging is eveneens een manier om deze drempel te verlagen.
࢝࢝ De vereniging moet te allen tijde een uitnodigend karakter hebben, waarbij de eigen inbreng van
de bewoners altijd wordt gewaardeerd. Waardering betekent echter niet hetzelfde als klakkeloos
accepteren. Mochten er meningsverschillen ontstaan dan wordt te allen tijde getracht deze middels een
open dialoog op te lossen.
࢝࢝ De vereniging moet actieve bewoners belonen en ze laten merken dat ze iets te zeggen hebben. Door
deze actievelingen kan de vereniging namelijk voortbestaan en blijft het unieke karakter van SPACE-S
gewaarborgd.
࢝࢝ De vereniging is het uithangbord van SPACE-S. Zowel richting Woonbedrijf als richting andere partijen
zoals de gemeente en Park Strijpbeheer heeft de vereniging een functie te vervullen als voornaamste
gesprekspartner. Via de enkeling kan SPACE-S in zijn totaliteit in gesprek gaan met deze partijen.
Als het huidige bestuur realiseren we ons dat we dit niet allemaal in één keer kunnen bereiken. Snelheid is
dan ook niet vereist, maar het opbouwen van een duurzaam karakter des te meer. Met deze stippen op de
horizon kunnen we wel gericht aan deze hoofdlijnen gaan werken.
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Bestuur

Gedeelte van het bestuur in 2018
Vlnr: Thursten, Lisa, Nick, Jori
Ian, Saske, Thaïs, Arantja, Tejo
Zoals in het voorwoord genoemd is 2018 een jaar geweest waarin er veel is veranderd. Voor het bestuur is
wellicht nog wel het meeste veranderd. Gedurende 2018 is het algemeen bestuur een grotere rol gaan spelen
in het bestuur van de vereniging. Deze groep bewoners was niet verkozen en dus ook niet verantwoordelijk
en in eerste instantie vooral bedoeld als klankbordgroep voor het gekozen dagelijks bestuur. De bewoners
die in het algemeen bestuur zaten waren vaak de kartrekkers van de workspaces, maar ook andere actieve
bewoners zijn voor deze vergaderingen gevraagd. Deze groep van ongeveer tien bewoners heeft echter
gedurende 2018 steeds meer zaken naar zich toe getrokken en is een actievere rol gaan spelen.
De voornaamste reden hiervoor is dat het verkozen dagelijks bestuur voor veel zaken niet meer de energie
had. Nadat ze uit het niets de gehele vereniging hebben opgebouwd, was de pijp behoorlijk leeg en bleven
een aantal zaken lang liggen. Dit leidde vaak tot wederzijdse frustraties, aangezien veel workspaces na alle
verhuizingen in 2017 graag door wilden pakken en SPACE-S verder vorm wilden geven. In overleg met het
dagelijks bestuur is toen het algemeen bestuur meer zaken op zich gaan nemen.
Na de ALV is het bestuur versterkt met twee nieuwe leden en zijn we actief aan de slag gegaan om het
bestuur meer slagvaardig te maken. We zijn toen actief aan de slag gegaan en zijn de website opnieuw
vorm gaan geven, we hebben het aantal bestuursvergaderingen per jaar vastgesteld, zijn verder gaan
nadenken over hoe we beter kunnen communiceren naar de verenigingsleden en hoe het gekozen bestuur
beter ondersteund kan worden. Om dit geheel meer richting te geven hebben we eind 2018 ook onze visie
vastgelegd, waar het bestuur zich in kon vinden en die voor ons de richtlijn zou gaan bepalen.
- Ian, voorzitter Bewonersvereniging SPACE-S
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Leden

“ Met de lidmaatschapsbijdrage worden nieuwe
bewoners gezocht, de gezamenlijke ruimtes

Er zijn in 2018 grote
stappen gezet met
betrekking tot het
lidmaatschap. Mogelijk
wat minder zichtbaar
voor de schermen, maar
achter de schermen heeft dit veel verschil gemaakt
en in 2019 werken we verder aan een gestroomlijnd
proces, wat ook steeds zichtbaarder voor jullie
wordt.

ingericht en onderhouden, en er worden

We hebben de ledenlijst geoptimaliseerd, zodat
het in de toekomst omgezet kan worden naar een
lijst die automatisch wordt bijgewerkt. Dit is een
belangrijke zet, omdat dit soort werkzaamheden
zo weinig mogelijk tijd en energie mogen kosten,
maar uiterst belangrijk is dat deze goed uitgevoerd
worden.
In 2018 is ook besloten om het lidmaatschap
van bewoners die in 2017 al lid zijn geworden,
te verlengen t/m 31 december 2018. Dit, omdat
de wijk pas in juli helemaal opgeleverd was, en
het daarna nog even duurde voordat ook de
Bewonersvereniging helemaal stond, er activiteiten
werden georganiseerd, de binnenruimtes waren
opgeleverd en er dooverhuisd zou worden.
Aan het eind van 2018 is - mede dankzij de
digitalisering van de ledenlijst - besloten dat alle
bewoners die zich ingeschreven hebben vanaf 1
januari 2018 niet voor 1 kalenderjaar lid zijn van de
Bewonersvereniging SPACE-S, maar 1 jaar vanaf
de datum van inschrijven.

Leuk om te melden
Op 31 december 2018 tellen we exact 100 leden!
Jullie zijn als leden actief! Het aantal actieve leden:
Samen Leven		
6 leden
Binnenruimtes
10 leden
Communicatie
6 leden
Activiteiten		
6 leden
Groen			8 leden
Bestuur		
9 leden
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activiteiten mee georganiseerd. ”
Omdat het bestuur en de workspaces dit jaar
hard op zoek waren naar goede voordelen die we
de leden van de vereniging aan konden bieden,
hebben we helaas wel minder nieuwe leden mogen
verwelkomen dan we hadden gehoopt. In 2019 is
ons streven dan ook om de voordelen die we leden
geven, te delen met zowel huidige als toekomstige
leden van de Bewonersvereniging SPACE-S.
Zoals ook te lezen zal zijn in de stukken van
verschillende workspaces krijgen leden van de
Bewonersvereniging verschillende voordelen ten
opzichte van reguliere bewoners. Namelijk:
࢝࢝ Zodra een woning vrijkomt, heb je als lid meer
kans om in aanmerking te komen. En als actief
lid al helemaal.
࢝࢝ De huurprijzen van het buurthuis en de
logeerkamer zijn voor een lid van de
Bewonersvereniging goedkoper dan voor
andere bewoners.
࢝࢝ Als lid heb je zeggeschap en beslis je mee
tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV).
Met de lidmaatschapsbijdrage worden de juiste
nieuwe bewoners gezocht (met een echt SPACE-S
DNA), de gezamenlijke ruimtes ingericht en
onderhouden (denk aan de huiskamer, daktuinen,
het washok en het binnenplein), en er worden
activiteiten mee georganiseerd. Het is zelfs zo dat
wanneer jij als bewoner een activiteit voor je buren
wil organiseren, je (eventueel financiële) steun
krijgt van workspace Activiteiten. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het verspreiden van info over jouw
activiteit.

- Thaïs, secretaris Bewonersvereniging SPACE-S
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Workspace Samen Leven
De workspace Samen Leven houdt zich bezig met alles omtrent het verhuizen van en naar SPACE-S.
Voor potentiële nieuwe bewoners regelen wij belangstellendenavonden waar geïnteresseerden naartoe
kunnen komen om informatie te krijgen over wat SPACE-S precies is en om zichzelf in te schrijven op
de belangstellendenlijst. Wanneer er een woning vrijkomt zorgen wij dat er een nieuwe bewoner in komt:
we maken een advertentie, regelen de bezichtiging en houden contact met de belangstellenden en
Woonbedrijf (zij beheren namelijk nog altijd de huurcontracten). Voor huidige bewoners regelen wij de
opzeggingen en dooverhuizingen. Tijdens de start en het einde van het wonen op SPACE-S krijg je dus
altijd eerst met ons te maken!
Het afgelopen jaar heeft voor de workspace Samen
Leven in het teken gestaan van ontwikkelen en
bijschaven. Nu we 1 ½ á 2 jaar op SPACE-S wonen
beginnen we steeds duidelijker te zien wat wel
en niet werkt, wat patronen zijn en welke richting
we op willen. We zijn bezig geweest met verder
bouwen op onze basis, om te zorgen dat het
verhuissysteem van SPACE-S zo goed mogelijk bij
de community gaat passen.
Deze ontwikkeling begon al met de Collected die
Samen Leven in mei organiseerde omtrent het
doorverhuizen binnen SPACE-S. We vonden het
belangrijk om het community gevoel vast te houden
en wilden hierover daarom heel graag input van alle
bewoners van SPACE-S. Alle bewoners mochten
naar deze Collected komen om hun mening te laten
horen, of ze nu lid waren van de vereniging of niet.
Dit zorgde ervoor dat de bewoners die geen lid
waren van de vereniging wel mee konden denken
over dit onderwerp. De Collected was vrij druk
bezocht en samen zijn we tot één voorstel gekomen
om op de ALV te presenteren. Op deze ALV is
het doorverhuissysteem goedgekeurd en vanaf 1
januari 2019 zou je verenigingslidmaatschap hier
een positieve invloed op gaan hebben.
Na de ALV en het bekendmaken van het
nieuwe, door de vereniging aangenomen,
doorverhuissysteem kwam er op Facebook
commentaar dat niet iedereen zijn mening had
kunnen geven voor het aannemen van dit besluit,
omdat dit op de ALV - die alleen voor leden van
de vereniging is - werd goedgekeurd. Dit was een
domper, omdat we via de Collected juist zo ons
best hadden gedaan om iedereen zijn mening mee
te nemen. Gelukkig steunden Samen Leven en het
bestuur elkaar hierin en is het redelijk snel weer
overgewaaid.
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Samen Leven heeft afgelopen jaar met de
vereniging samengewerkt om de vereniging binnen
de community naar voren te schuiven. Aangezien
er besloten is de vereniging overkoepelend te
maken voor SPACE-S is het belangrijk dit ook
aan de bewoners te laten zien. Zo hebben leden
van de vereniging vanaf 1 januari 2019 voordeel
bij het doorverhuizen binnen SPACE-S en kunnen
ze, voor de belangstellendenavond, een referral
link aanvragen die ervoor zorgt dat een vriend of
familielid naar keuze sowieso een uitnodiging krijgt
voor de belangstellendenavond. Hiermee hopen
we er ook voor te zorgen dat de mensen die op de
belangstellendenlijst komen te staan goed passen
bij het DNA van SPACE-S.
Voor het aantrekken van belangstellenden die
passen bij het DNA van SPACE-S heeft Samen
Leven (samen met de ‘voor-de-schermen’
-groep onder leiding van Tejo. Zij geven de
belangstellendenavonden vorm) gewerkt aan een
nieuwe indeling voor de belangstellendenavonden.
We merkten tijdens de belangstellendenavonden
dat er door Samen Leven te veel gepraat werd en
dat dit praten eigenlijk helemaal niet zo productief
was. Belangstellenden gingen naar huis met te
weinig informatie over de community en te veel
informatie over de geschiedenis van SPACE-S en
hoeveel woningen we hebben (terwijl ze dit ook
op de website kunnen lezen). Samen Leven wil de
belangstellenden vanaf het eerste moment meer
gaan betrekken bij de community. Hiervoor een
ideale vorm vinden gaat nog even duren, maar we
hopen stap voor stap dichterbij te komen. We zijn
van plan de belangstellendenavonden 2.0 vanaf
2019 niet meer zoveel over praten te laten gaan,
maar vooral over doen.

Jaarverslag 2018

We hebben ook een evaluatie gehad met onze
contactpersonen vanuit Woonbedrijf. Ze laten ons
over het algemeen onze eigen besluiten nemen
en doorvoeren. Een keer in het half jaar evalueren
we dit proces. We kunnen tijdens deze evaluaties
vanuit beide kanten laten weten waar we eventueel
tegenaan lopen en wat we moeten aanpassen.
Woonbedrijf is erg tevreden over Samen Leven
en tijdens de vergaderingen gaat het dan ook
vooral over details en hoe we het systeem nog
makkelijker en beter kunnen maken. Als we
tussen de evaluaties door ergens niet uitkomen
kunnen we ook altijd contact met ze leggen. Deze
samenwerking verloopt erg fijn.
Samen Leven bestaat ondertussen alweer een hele
tijd, 2018-2019 is alweer het vierde jaar! In deze
jaren is de grootte van deze workspace erg instabiel
geweest en van tijd tot tijd heeft de workspace zelfs
maar één lid gehad! Deze workspace kost namelijk
relatief veel tijd en is erg abstract. Je ziet niet zo
snel het resultaat van wat je doet als wanneer je
bijvoorbeeld een daktuin inricht. Oftwel, het moet
je maar liggen. Met de komst van Anne had de
workspace weer twee trouwe leden achter de
schermen. In 2018 is ook Thijs weer teruggekomen
bij de Samen Leven. Wat betekent dat we achter
de schermen op dit moment met drie vaste leden
werken. De ‘voor-de-schermen’-groep heeft ook
drie vaste leden. Samen Leven is nooit eerder zo
stabiel geweest en vanuit deze basis kunnen wij
ons ook goed blijven ontwikkelen. Wel moeten we
erop letten dat de taken goed verdeeld worden
en niet teveel bij één persoon terecht komen. Hier
gaan we in 2019 aan werken.
Deze stabiliteit kwam goed van pas toen we
merkten dat - wanneer er meerdere woningen
tegelijkertijd vrij komen - er veel door elkaar gaat
lopen en er veel chaos ontstond. We ondervonden

hierbij dat ons systeem nog duidelijker en strakker
moet zijn, zodat er niets in de war raakt en we
niet gaan omkomen in het werk. In 2019 willen we
beginnen met verdere aanpassingen maken aan
ons systeem (binnen onze eigen workspace, maar
ook bij de mensen waarvan we afhankelijk zijn),
zodat dit beter gaat verlopen.
In het komende jaar willen we in deze lijn door
blijven ontwikkelen. We hebben het gevoel steeds
dichter bij een systeem te komen dat ideaal is
voor SPACE-S. Van elke nieuwe ervaring blijven
we bijleren. Wij zijn niet vast, maar flexibel. Eén
van de punten waar we komend jaar ook over na
willen gaan denken is dat belangstellenden, door
de enorme stroom van doorverhuizers binnen
SPACE-S, vaak geen kans krijgen.

Andere ups
We hebben tot nu toe altijd een nieuwe bewoner
voor een vrijkomende woning kunnen vinden! Dit
betekent dat ons systeem werkt en het een goede
basis is om op door te bouwen. Ook beginnen
steeds meer bewoners en belangstellenden
gewend te raken aan ons systeem, wat ons werk
wat makkelijker maakt.

Andere downs
We zijn veel tijd kwijt aan onnodige vragen van
bewoners en belangstellenden in de mailbox.
We hebben dit deels al ondervangen in ons
automatische antwoord. We willen de informatie op
de website nog duidelijker maken en een bestand
met algemene voorwaarden maken. Hiernaast is er
wel eens gedoe met bewoners/belangstellenden
die niet volgens de officiële weg aan een woning
proberen te komen.
- Lisa, kartrekker workspace Samen Leven

“ Samen Leven wil de belangstellenden vanaf
het eerste moment meer gaan betrekken
bij de community. ”
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Workspace Binnenruimtes
De workspace Binnenruimtes houdt zich bezig met de inrichting van de verschillende binnenruimtes op
SPACE-S en het verhuren van de logeerkamer en het buurthuis.
De binnenruimtes bestaan uit het buurthuis op de begane grond in blok 5, de woonkamer met daaraan
grenzend de logeerkamer op de eerste verdieping in blok 1 en de wasmachineruimte op de zesde
verdieping in blok 5.

Gedurende 2018 is de workspace Binnenruimtes
vooral bezig geweest met de inrichting van het
buurthuis en nog belangrijker: de zaken die
komen kijken bij het beheren en verhuren van een
buurthuis en logeerkamer.
Aangezien de woon- en logeerkamer in 2017 al
vrijwel helemaal waren ingericht, kon de workspace
zich in 2018 focussen op het buurthuis. Er zijn
veel ideeën langsgekomen en uiteindelijk is er een
buurthuis komen te staan, waar wij als workspace
achter staan en waar ook geregeld positieve
reacties op zijn vanuit huurders van zowel binnen
als buiten SPACE-S. Veel keuzes lijken daarbij
niet heel veel betekenis te hebben - zoals wat
voor soort lampen er in de kleine ‘vergaderruimte’
komen - maar dragen dusdanig bij aan de sfeer dat
ze wel besproken moeten worden. Om bewoners
duidelijk te maken waarmee we als workspace
bezig zijn, is er in 2018 ook een Collected
georganiseerd, waarbij dit soort vraagstukken
naar voren zijn gekomen. Ondanks het vrij grote
aantal geïnteresseerden, was vooral de uitspraak
van één bewoner tekenend: “Jullie hebben erover
nagedacht, dus jullie zullen vast een goede keuze
maken”. Met dit vertrouwen zijn we vervolgens aan
de slag gegaan met het maken en inrichten van
het wandmeubel, de deurposters, de keuze voor
de gordijnen en de inrichting van de keuken. We
verwachten in 2019 de ruimte volledig af te hebben,
zodat SPACE-S de komende jaren volop kan
genieten van haar buurthuis.

2018 was ook het eerste jaar waarin we een heel
jaar het beheer en de verhuur van het buurthuis
en de logeerkamer hebben verzorgd. We hebben
ontdekt waar de valkuilen en mogelijkheden zitten,
maar ook dat er binnen de workspace verschillende
ideeën waren over hoe het beheer vorm moest
krijgen.. Nadat we eind 2017 begonnen waren met
de verhuur, bleek er in 2018 heel veel aandacht
te zijn voor vooral het buurthuis, maar ook de
logeerkamer was populair. De relatief lage prijzen
voor hetgeen je krijgt als huurder zorgden ervoor
dat in 2018 de ruimtes samen ruim 240 keer
verhuurd zijn. Het buurthuis was vier maanden lang
zelfs ieder weekend verhuurd! Ondanks dit succes
betekende dit ook dat we als workspace het
beheer en de verhuur anders aan moesten pakken.
Weinig leden hadden hier ervaring mee, dus we
leerden als workspace ter plekke hoe we hiermee
om moesten gaan. Het opzetten van een online
reserveringssysteem was een belangrijk streven,
maar dit hebben we door de complexiteit van ons
verhuursysteem nog niet rond kunnen krijgen in
2018. In 2019 hopen we dit wel werkend te krijgen.
Een ander belangrijk besluit dat is genomen,
is dat we in 2018 zijn gaan werken met zeven
sleutelbeheerders. Zij zijn verantwoordelijk voor
het afleveren van de sleutels bij de huurders. Eind
2018 is ook besloten dat we vaste eindtijden gaan
hanteren voor het buurthuis, waarbij één van de
beheerders op de eindtijd een rondje maakt om
het buurthuis te sluiten. Dit is vooral gedaan naar
aanleiding van klachten van omwonenden over de
overlast. Van zondag t/m donderdag geldt voor het
buurthuis een eindtijd van 23:00 uur en op vrijdag
en zaterdag een eindtijd van 1:00 uur.
Dit laatste vormde een grote uitdaging, aangezien
vooral het buurthuis zo populair was qua verhuur.

10

space-s bewonersvereniging

Jaarverslag 2018

Meerdere keren zijn er gesprekken geweest met
omwonenden en er is geprobeerd altijd zo snel
mogelijk de overlast te beëindigen. Iets wat helaas
niet altijd helemaal goed lukt aangezien het beheer
uit vrijwilligers bestaat en er vooral ‘s-nachts sprake
was van overlast. Toch hebben we geprobeerd
altijd tegemoet te komen aan gevoelens
van onbehagen en we hebben in 2018 ook
verschillende maatregelen genomen om de overlast
te beperken. Zoals genoemd werken we met vaste
eindtijden en is ook de geluidsinstallatie beter
afgesteld. Daarnaast hebben we ook huisregels
opgesteld en die worden iedere keer meegestuurd
als iemand de ruimte reserveert. In december zijn
twee workspace-leden ook persoonlijk langs alle
omwonenden gegaan om hen uit te nodigen voor
een gesprek met de leden van de workspace. Dit
hebben we gedaan om iedereen te laten weten
dat we klachten van overlast heel serieus nemen.
Ondanks de waardering viel het aantal aanwezigen
enigszins tegen, wat voor ons ook een enigszins
gemengd signaal oplevert. Desondanks was de
bijeenkomst zeker positief en gaven de aanwezigen
aan tevreden te zijn met de maatregelen die we
genomen hebben. In 2019 gaan we kijken hoe het
verhuur nog beter kan lopen en zijn we benieuwd
naar de effecten van de maatregelen.

Aanvullende punten
࢝࢝ Halverwege 2018 is besloten de prijzen te
verhogen en een onderscheid te maken
tussen SPACE-S’ers die wel en geen lid zijn
van de bewonersvereniging. Dit is gedaan om
het lidmaatschap van de vereniging verder te
promoten.
࢝࢝ We hebben een mede-bewoner van SPACE-S
bereid gevonden om het buurthuis en de
logeerkamer wekelijks schoon te maken. Haar
werk wordt door zowel de workspace-leden
alsook de huurders zéér gewaardeerd!
࢝࢝ Van de paar niet-SPACE-S’ers die het
buurthuis hebben gehuurd krijgen we altijd
zéér positieve reacties over de ruimte en de
bijbehorende faciliteiten.
࢝࢝ In 2018 hebben we ook besloten een
wasmachine en droger te kopen voor de
vereniging. Op deze manier kunnen we
zelf beddengoed van de logeerkamer en
handdoeken van beide ruimtes wassen, zodat
de huurders dat niet hoeven te doen. Deze
extra service wordt zeker ook gewaardeerd
door de huurders!

- Ian, kartrekker workspace Binnenruimtes
.

“ Uiteindelijk is er een buurthuis komen te
staan, waar wij als workspace achter staan en
waar ook geregeld positieve reacties op zijn
vanuit huurders. ”
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Workspace Communicatie

“ Eén centrale plek moet er
komen, waar alle informatie
te vinden is. ”

De workspace Communicatie houdt zich bezig met het communiceren en informeert van bewoners en
ondernemers op SPACE-S. Wij kijken naar het verbeteren van de verschillende communicatiekanalen
waaronder posters, prikborden, de website, flyers, nieuwsbrieven, bewegwijzering en dergelijke. We
passen de informatie aan en houden de bewoners en ondernemers op de hoogte.

In de beginperiode van SPACE-S was iedereen
druk bezig zijn eigen stekje te creëren. Iedereen
moest zijn weg nog vinden binnen SPACE-S. Er
was weinig informatie en de informatie die er was,
klopte vaak niet. Intranet “ONS” was in 2017 in
het leven geroepen: Een communicatiewebsite
die door een aantal bewoners ontwikkeld was.
Nieuwe bewoners konden zich erop voorstellen,
alle informatie werd via dit medium verstrekt en er
was een forum voor vragen en mededelingen. Maar
ONS werd niet bijgehouden. Ook had niet iedere
bewoner hier toegang toe gekregen. Tijdens de ALV
in 2018 is daarom besloten om deze op te heffen.
Er werd wel op allerlei andere manieren
gecommuniceerd. Via Whatsapp-groepen,
Facebook en via de mail. Hierdoor raakte
informatie versnipperd en werd niet iedereen
bereikt. Bewoners kwamen er vaak te laat of er
niet achter dat er Collecteds en andere belangrijke
bijeenkomsten werden georganiseerd.
Begin juni heeft Tejo Verdonschot op Facebook
een oproep gedaan voor bewoners, die de
communicatie binnen SPACE-S wilden helpen
verbeteren. De eerste bijeenkomsten waren
vooral om te inventariseren hoe de communicatie
verbeterd kon worden. We verzamelden de
vragen die op WhatsApp en Facebook steeds
terugkwamen en kwamen erachter dat er ook vaak
onjuiste info werd verstrekt. Daarom zijn we dit jaar
op zoek gegaan naar een manier om aan iedereen
de juiste en meest actuele informatie te delen.
Daar op aansluitend hebben we onderzocht hoe
er gecommuniceerd wordt: WhatsApp-groepen,
Facebook, prikborden bij de hoofdingangen, mail
(nieuwsbrief) en in de liften. Bij al deze vormen
kwamen we erachter dat we nooit iedereen
bereikten.
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Eén centrale plek moet er komen, waar alle
informatie te vinden is, namelijk een nieuwe
website. De info kan vanuit hier verder verspreid
worden.
Daarnaast willen we offline middels de prikborden
communiceren. Dit betekent dat in blok 2 en 5
prikborden moeten komen, omdat er daar nog geen
zijn. De prikborden krijgen ook allemaal een deel
met officiele mededelingen. Dit alles zal wel door
bewoners bijgehouden en opgeschoond moeten
worden.
Als eerste is er een printer aangeschaft, die door
alle workspaces en het bestuur gebruikt mag
worden voor communicatie naar de bewoners van
SPACE-S.
Het grootste project van Communicatie is de
ontwikkeling van een infoboekje voor alle huidige
en toekomstige bewoners. Dit is naar verwachting
in 2019 af.
In blok 2 en 5 worden de eerder genoemde
prikborden geplaatst. In de liften komen klikborden
voor actuele onderwerpen, Er komen meer
wegwijzers naar het buurthuis, de logeerkamer,
huiskamer, wasmachines en dakterrassen. Als
laatste komen er bordjes op de deuren van de
nooduitgangen.
Ook is de nieuwsbrief eind 2018 voor het eerst
verstuurd. Hierbij liepen we wel aan tegen het feit
dat het moeilijk is om input vanuit de bewoners te
krijgen. Toch gaan we hier in 2019 nog mee door.

- Tejo, initiatiefnemer workspace Communicatie
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Workspace Activiteiten
De workspace Activiteiten organiseert het hele jaar door activiteiten voor de bewoners van SPACE-S,
waaronder de maandelijkse Huiskamer, themafeestjes, filmavonden en diverse eenmalige activiteiten.
Daarnaast ondersteunt de activiteitencommissie bewoners die zelf een activiteit willen organiseren voor
de bewoners van SPACE-S.
Alle activiteiten waar de activiteitencommissie bij betrokken is hebben als primaire doel het samenbrengen
van bewoners. We informeren de bewoners over de geplande activiteiten door middel van een
maandelijkse agenda die we verspreiden middels posters in de gebouwen, de SPACE-S website en social
media.

Hoofddoel 2018
De sociale cohesie op SPACE-S vergroten en versterken
Bovenstaand doel werd door de workspace activiteiten nagestreefd, dit zie je o.a. terug in de verschillende
activiteiten die we georganiseerd hebben. Ook hebben we een aantal bewoners ondersteund bij het
organiseren van een activiteit. Daarnaast hebben we ook een aantal subdoelen gesteld.

“ Alle bewoners zijn aan het eind van het jaar bekend met de
activiteitencommissie en weten hoe ze ons moeten bereiken. ”
Subdoelen
Gemiddeld 4 evenementen
per maand organiseren
Zoals terug te zien op de maandelijkse agenda is
dit doel al zo goed als behaald, het komt nu nog
wel eens voor dat we wat handjes tekort komen,
waardoor grote evenementen soms nog niet van
de grond komen. Hier willen we als workspace
komend jaar meer mee aan de gang gaan, zo
willen we gaan werken met een ‘helpende handjes’
Whatsapp groep.

Per jaar 50% van de bewoners naar
minstens 1 evenement krijgen
Op dit doel hebben we weinig zicht. Wat je veel
ziet is dat dezelfde bewoners naar de activiteiten
komen die georganiseerd worden. Wat we wel
weten is dat het daktuinfeest een groot succes
was. Hier waren circa 85 bewoners aanwezig.
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Alle bewoners zijn aan het eind van het jaar
bekend met de activiteitencommissie en
weten hoe ze ons moeten bereiken
Dit jaar zijn we gestart met de maandelijkse
activiteiten agenda, deze communiceren we
door middel van posters en wordt gedeeld in
de nieuwsbrief. Verder blijft communicatie een
punt van aandacht voor zowel de workspace
activiteiten als de vereniging. Hierin zijn wij nog
zoekende, echter lopen er vanuit de workspace
Activiteiten wel al initiatieven zoals het Activiteiten
Facebookprofiel en de @spaces040 Instagram. Ook
hebben we eind 2018 een enquete gemaild aan
alle bewoners om o.a. te kijken of de workspace
activiteiten voor iedereen bekend was en waar de
interesses liggen.

Jaarverslag 2018

Georganiseerde activiteiten
Daktuinfeest (10 augustus)

Huiskamers (eerste donderdag van de maand)

Het daktuinfeest was onverwacht een groot succes.
We zijn er echter nog niet achter waarom dit een
groot succes is geweest. Naar de gouden formule
zijn we nog op zoek!

Ook bij de huiskamers is de hoeveelheid bezoekers
wisselend. We merken wel dat wanneer we er
een thema of activiteit bij benoemen, er vaak
meer mensen op af komen. De huiskamer met het
meeste succes was de huiskamer op de daktuin,
waar mensen hapjes konden proeven die gemaakt
waren van de kruiden en groenten die op de
daktuin te plukken zijn. Het is echter ook weleens
gebeurd dat er niemand naar de huiskamer kwam.
Dit gebeurt naar ons idee alleen wanneer er geen
thema/activiteit bij benoemd wordt.

We zijn er nu wel achter dat we het als workspace
prettig vonden om op deze manier te werken.
Ondanks de grote aanwezigheid, hebben wij geen
klachten ontvangen met betrekking tot overlast en
is het wat ons betreft een goed voorbeeld van hoe
feestjes op SPACE-S moeten gaan.

Filmavond (maandelijks terugkerende activiteit)
De filmavonden verliepen wisselend, hier is
lastig een vinger op te leggen. De ene keer zijn
er twintig man en de andere keer ben je met z’n
drieën. Wat we wel terugzien is dat er positieve
reacties zijn rondom het organiseren hiervan. We
krijgen wel terug dat meerdere mensen graag van
tevoren duidelijkheid hebben over welke film er
gedraaid wordt. Dit nemen we dan ook mee in de
filmavonden in 2019.

Overigen
O.a. de volgende activiteiten waren ook
georganiseerd: Jubileumfeest SPACE-S, Formule
1 race kijken, Halloweenfeest en het ondersteunen
van een bewoner bij het organiseren van
gezelschapsspellen middagen/avonden.
We hebben wegens het matige succes en de hoge
kosten van het jubileum besloten dat het beter is
om alleen het SPACE-S lustrum te vieren.
- Saske, kartrekker workspace Activiteiten
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Workspace Groen
Workspace Groen houdt zich bezig met de dakterrassen op blok 2, blok 4 en blok 6. Zij zijn
verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuinmeubelen, verlichting van blok 4 en de planten.
Hierbij hebben ze wel hulp van de bewoners nodig. Elke zondag om 11 uur is er een vrijwilliger van de
workspace aanwezig om te vertellen wat er die dag gedaan gaat worden. Zijn er grotere projecten, dan
wordt er via de mededelingenborden en website een oproep gedaan.
Workspace Groen is erg trots op de daktuin. Vooral
de vele complimenten die we krijgen. Zowel van
bewoners, bezoek, Woonbedrijf als externen.
Door de hete en droge zomer was het hard werken
op dakterras 4. Zeker drie keer per week werd
er water geven wanneer de zon laag stond. We
stonden dan vaak 2 uur lang op het dakterras
en konden dan meteen genieten van een mooie
ondergaande zon. Dankzij deze inspanning hebben
vele planten en fruitbomen de zomer overleefd.

Het is nog een kleine groep bewoners, die in 2018
gebruik heeft gemaakt van de producten op het
dakterras. Veel bewoners konden het dakterras
niet vinden of wisten niet dat er een dakterras was.
Daarnaast zijn er ook veel bewoners die niet weten
dat ze mogen plukken of wat ze met de producten
kunnen doen, met name de kruiden en bloemen.
Wat is wel en niet eetbaar.

“ Dankzij deze inspanning

Kruiden zoals peterselie, salie, bieslook, tijm,
oregano, lavas, colakruid, kerriekruid, dropkruid,
citroenmelisse, kattenkruid, appelmunt en
Marokkaanse munt waren massaal te plukken.
Voor de versiering van je eten was er kaasjeskruid,
komkommerkruid, oostindische kers, goudsbloem.
Voor de salade was er bloedzuring, rode venkel en
uiteraard de bovenstaande kruiden. Om te oogsten
waren er verschillende soorten tomaten, vijgen,
bramen, japanse wijnbes en 2 soorten frambozen.
We hebben zelfs al 3 appels mogen plukken.

hebben vele planten
en fruitbomen
de zomer overleefd. ”
Zeker niet vergeten is de pergola met de blauwe
regen, waaronder menig feestje gehouden werd en
de verschillende bloemsoorten, die in volle bloei
stonden. Het was een lust voor het oog en de
neus. Hierover hebben we veel complimenten in
ontvangst mogen nemen.
Voor zowel dakterras 4 als voor 2 en 6 zijn er
zitmeubels gemaakt en bloembakken gekocht.
Komend jaar gaan we deze ook vullen.
In 2019 willen we de daktuin nog meer bekendheid
geven. Er komt een legenda met wat er in elke bak
staat, of het eetbaar is of niet, waar je het voor
kunt gebruiken en eventuele medicinale werkingen.
Daarnaast willen we rondleidingen geven en
workshops organiseren.
Dank aan iedereen die het afgelopen jaar
meegeholpen hebben om dit voor elkaar te krijgen.
Op naar 2019!

- Tejo, kartrekker workspace Groen
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Introductie

“ De grootste stappen in de community
kunnen gezet worden op het gebied van
zichtbaarheid en transparantie, oftewel:
communicatie. ”

Zoals jullie in het jaarverslag al hebben mogen
lezen is 2018 niet minder dan een bewogen jaar te
noemen voor de Bewonersvereniging Space-S. Het
eerste jaar waarin alle bewoners ook daadwerkelijk
het hele jaar op SPACE-S woonden. Dit is ook
terug te zien in de cijfers van 2018. Waar sommige
aspecten tot rust zijn gekomen, waren anderen nog
een ware ontdekkingsreis, waar we ook in 2019 nog
aan zullen moeten werken.
Een mooi startpunt wat betreft de financiën is het
penningmeesterschap. Waar tot augustus Daan dit
helemaal alleen heeft gedaan, is na de ALV Arantja
hem gaan ondersteunen met het streven om het
vanaf 2019 helemaal over te nemen.
Financieel gezien mochten we onverwacht van
meer inkomsten genieten dan we uitgaven hadden.
Iets wat zowel het bestuur als Woonbedrijf niet
verwacht hadden. Hierbij moet wel gemeld worden
dat dit zonder de bijdrages van Woonbedrijf nooit
was gelukt.
We hebben namelijk een aantal grote onverwachte
posten gehad. Iets wat haast niet te vermijden is
met een organisatie zo jong als Bewonersvereniging
Space-S, die ook nog eens in zijn geheel draait op
vrijwilligers. Zo waren er in het buurthuis problemen
met de electravoorziening. Deze electra problemen
zorgden ook voor extra onterechte kosten in het
energieverbruik, die we dankzij de inzet van Daan
grotendeels terug hebben gekregen. Daarnaast
besloten we in de loop van het jaar toch een
Jubileumfeest te voor de bewoners te organiseren,
want je eerste jubileum kun je natuurlijk niet
overslaan!
Ook is er een ander budget vanuit Woonbedrijf
vrijgekomen. Dit ging om €75 van 90
belangstellenden die zich in het voortraject hebben
ingeschreven, maar uiteindelijk nooit op SPACE-S
zijn gaan wonen. Na uitgebreid overleg heeft de

vereniging besloten dat de de grootste stappen
in de community gezet kunnen worden op het
gebied van zichtbaarheid en transparantie, oftewel:
communicatie. Meer hierover heb je gelezen
in Workspace Communicatie, waar het budget
precies heen gaat kun je zien in de aparte begroting
hiervoor.
Helaas vielen het aantal nieuwe lidmaatschappen
dit jaar wat tegen, maar daar tegenover staat wel
een groot succesverhaal in het verhuur van het
buurthuis en de logeerkamer. Uiteindelijk hebben
we aan deze bronnen samen toch zo’n € 100 meer
verdiend dan we hadden verwacht.
Maar al met al hebben we veel geleerd van deze
zowel positieve als meer uitdagende ervaringen.
De grootste stap die we in 2019 op bestuursvlak
zullen zetten is het digitaliseren. De financiele
administratie zal per 1 januari in een online
boekhoudprogramma bijgehouden worden. Daarop
aangesloten zit ook een ledenadministratie die
dat hele proces zal versimpelen. Ook werken
we niet meer met kas, alleen nog middels onze
bankrekening(en). We verwachten een sterke
stijging in het aantal bewoners die lid worden en in
het verhuur van de binnenruimtes. Aangezien we
ernaar streven om zelfvoorzienend te zijn, is dit al
een goede stap in de juiste richting.
We zullen het hele jaar door de financiën nog
kritischer analyseren, zodat we tijdig weten
wanneer een budget niet voldoende zal zijn, of
wanneer we juist ruimte over zullen houden. Ook
zullen we direct starten met het opbouwen van
onze eigen reserves. Mocht er dan eens een grote
onverwachte kostenpost zijn, of een te gek idee
ontstaan wat we als vereniging graag uitgevoerd
zien hebben, dan zullen we daar de ruimte voor
hebben.

- Arantja, penningmeester
Bewonersvereniging SPACE-S
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€ 865,40

€ 6.352,00
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€ 4.535,21
€ 9.496,15

€ 1.565,00
€ 5.660,00

Totaal

€ 394,46

€ 0,00

8020 Bijdrage inrichting Binnenruimtes

€ 1.500,00

€ 890,00

€ 885, 35

€ 7.535,04

€ 228,58

€ 414,00

€ 0,00

€ 700,00

€ 0,00

€ 865,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 228,68

€ 285,75

€ 133,43

€ 0,00

€ 152,32

LASTEN

Realisatie

€ 100,00

€ 24,00

€ 290,00

€ 3,00

€ 0,00

€ 480,00

€ 3,00

€ 0,00

8020 Bijdrage Jubileumfeest

8020 Bijdrage Groen

8020 Bijdrage electra (Enexis)

8020 Leefbaarheidsfonds

bijdrage Woonbedrijf

4740 Brievenbuspost

4740 Nieuwbrief

4510 Domein (VPS voor ONS)

Publiciteit

8010 Apollo

€ 50,00

€ 170,00

4500 Verzekering

4700 Kantoorbenodigdheden

€ 260,00

€ 465,00

€ 730,00

€ 30,00

€ 360,00

BATEN

€ 75,00

lasten

€ 150,00

€ 80,00

€ 500,00

baten

4550 Bankkosten

Vereniging algemeen

8000 Studenten

8000 Mede-huurders

8000 Regulier

Lidmaatschappen

Begroting 2018

€ 2.970,21
€ 3.836,15

€ 394,46

€ 1.500,00

€ 190,00

€ 885, 35

€ 0,40

€3,00

€ 3,00

€ 265,00

€ 75,00

€ 50,00

€ 140,00

BATEN

€ 1.182,43

€ 185,32

€ 100,00

€ 24,00

€ 61,32

€ 194,25

€ 83,43

€ 170,00

€ 107,68

LASTEN

Verschil
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4790 Overige kosten

Onvoorzien

4105 Onderhoud en inrichting

Workspace Groen

7000 Inkopen Jubileumfeest

7000 Inkopen algemeen

Workspace Activiteiten

4120 Electravoorziening (Enexis)
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€ 5.660,00

€3.365,00

€ 528,00

4750 Internet

€ 0.00

€ 0.00
€ 7.535,04

€ 93.22
€ 6.352,00

€ 1.034,53

€ 700,00
€ 93.22

€ 1.034,53

€ 700,00

€ 1.817,74

€ 1.050,00

€ 317,74

€ 4.092,56

€ 885, 35

€ 494,27

€ 375,00

€ 371,98

€0,00

€ 1.140,00

€1.500,00

€ 9.496,15

€ 4.492,94

€ 707,94

€ 0,00

€ 1.050,00

€ 3.615,49

€ 0,00

€ 1.050,00

€ 475,00

4105 Onderhoud en inrichting

4125 Schoonmaakkosten

€179,68

4120 Water

€ 182,81

€ 0,00

4120 Energie (Greenchoice)

€ 825,96

€ 75,88

€ 0,00

LASTEN
€ 75,88

€ 3.785,00

BATEN

Realisatie
€ 0,00

lasten

€ 1.200,00

€ 3.365,00

baten

4120 Warmte (Ennatuurlijk)

8010 Verhuur binnenruimtes

Workspace Binnenruimtes

7000 Inkopen belangstellendenavond

WORKSPACE SAMEN LEVEN

Begroting 2018

€ 3.836,15

€ 1.127,94

€ 707,94

€ 420,00

BATEN

€ 93.22
€ 1.182,43

€ 93.22

€ 334,53

€ 334,53

€ 767,74

€ 1.500,00

€ 732,26

€ 477,07

€ 885, 35

€ 555,73

€ 153,00

€ 103,02

€179,68

€ 957,19

€ 374,04

€ 75,88

€ 75,88

LASTEN

Verschil

Begroting 2019
baten

lasten

Lidmaatschappen
8000 Regulier

€ 1.680,00

8000 Mede-huurders

€ 180,00

8000 Studenten

€ 210,00

€ 2.070,00
Vereniging algemeen
1010 Banksaldo

€801,64

4550 Bankkosten

€ 200,00

4500 Boekhoudkosten (abonnementen)

€ 216,00

4700 Kantoorbenodigdheden

€ 150,00

8010 Apollo

€ 150,00

4790 Onvoorzien

€ 150,00
€ 296,87

€ 851,64

€ 912,87

bijdrage Woonbedrijf
8020 Leefbaarheidsfonds1

€ 2.579,50

8020 Bijdrage Groen

€500,00

8020 Reserveringsgeld t.b.v. Communicatie

€ 9.829,50
€ 16.851,89

Totaal
1

21

€6.750,00

Begrotingsdichtend
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€ 16.851,89

baten

lasten

WORKSPACE SAMEN LEVEN
7000 Inkopen belangstellendenavond

€ 100,00

€ 100,00
Workspace Binnenruimtes
1020 Banksaldo

€ 50,75

8010 Verhuur buurthuis

€ 2.750,00

8010 Verhuur logeerkamer

€ 1.300,00

4120 Warmte (Ennatuurlijk)

€ 844,32

4120 Energie (Greenchoice)

€ 480,00

4120 Water (BrabantWater)

€ 300,00

4105 Onderhoud en inrichting

€ 1.000,00

4125 Schoonmaakkosten

€ 1.289,92

4750 Internet

€ 390,00

4500 Reserveringssysteem

€ 431,32

€ 4.100,75

€ 4.735,56

Workspace Communicatie / digitaal
4510 Interne communicatie

€ 5.133,30

4510 Instructiefilmpjes “Wonen op SPACE-S”

€ 799,00

4510 Webhosting

€ 116,16

4510 Overigen onvoorzien

€ 2.635,00

€ 8.683,46
Workspace Activiteiten
7000 Inkopen maandelijks terugkerende activiteiten

€ 210,00

7000 Eénmalige bijzondere activiteiten*

€ 900,00

7000 Workshops

€ 750,00

4740 Offline communicatie (posters etc.)

€ 60,00

€ 1.920,00
Workspace Groen
4105 Onderhoud en inrichting

€ 500,00

Totaal
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€ 500,00
€ 16.851,89

Bijlagen
Inhoud
Huisregels - Workspace binnenruimtes
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Enquete - Workspace Activiteiten
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verklaring Kascommissie - Financieel verslag
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Huisregels - Workspace binnenruimtes
Datum: 24-11-2018

Huisregels buurthuis
Space-S




















In het buurthuis is op verschillende manieren geprobeerd om het geluid tot een
minimum te beperken. Belangrijk is daarbij dat de deuren zoveel mogelijk gesloten
blijven. Ondanks deze maatregelen hanteren we de volgende eindtijden voor het
buurthuis.
o Op zondag t/m donderdag is het buurthuis na 23:00 uur gesloten.
o Op vrijdag en zaterdag is het buurthuis na 1:00 uur gesloten.
o Na deze tijdstippen mogen huurders ook geen gebruik meer maken van de
ruimte.
We wonen samen op Space-S, dus ben je buren en medebewoners niet tot last en
probeer rekening met elkaar te houden en elkaar te respecteren.
Bij vragen, opmerkingen of overlast met betrekking tot het buurthuis kan contact
worden opgenomen met de commissie beheer binnenruimtes ( reserveringen@spaces.nl). Als er iets in de ruimte niet in orde is, dan dient de huurder de commissie met
foto’s op de hoogte te stellen.
De huurder die het reserveringsformulier invult is verantwoordelijk voor juist gebruik van
het buurthuis en is voor de commissie het aanspreekpunt.
Bij zichtbare schade en/of misbruik van de ruimte of de spullen die hierin staan zullen er,
afhankelijk van de schade en in overleg met de bewonersvereniging, aanvullende kosten
in rekening voor de huurder gebracht worden.
Het huren van het buurthuis geeft recht op het gebruik van de ruimte en haar faciliteiten
binnen de afgesproken huurperiode.
Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen in het buurthuis.
Het is niet toegestaan om in het buurthuis te roken. Dit kan buiten, maar houd rekening
met het geluid in verband met omwonenden. De deuren van het buurthuis naar buiten
moeten tevens zoveel mogelijk gesloten blijven. Maak gebruik van de gang in blok 5 om
naar buiten te gaan, zodat de overlast voor omwonenden beperkt blijft.
De meubels mogen verplaatst worden, maar hou rekening met vluchtwegen en ga op
een verantwoorde manier om met de meubels.
De aanwezige apparatuur mag onder geen enkele omstandigheid worden verplaatst.
Het is absoluut niet toegestaan om een eigen geluidsinstallatie mee te nemen.
De huurder is verantwoordelijk voor het opruimen van eventuele resten (sigaretten,
bierflesjes) die buiten blijven staan binnen de huurperiode.
Laat de ruimte achter zoals je deze aantrof. Er is een bezem en een veger en blik, deze
zijn te vinden in de keuken of de opbergkast (deur links achterin de keuken).
Afval dient gelijk te worden weggegooid.
Aan het eind van de huurperiode dient er door de huurder gedweild te worden. Er is een
dweil en schoonmaakmiddel aanwezig in de keuken of de opbergkast.
Eventuele vaat dient gelijk door de huurder te worden weggewerkt, zodat een volgende
huurder gebruik kan maken van de volledige inventaris.

N.B. de Nederlandse wet en de regels van woonbedrijf gelden ten alle tijden
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Datum: 24-11-2018

Huisregels logeerkamer
Space-S






















Beperk het geluid na 23:00 uur tot een minimum. We wonen samen op Space-S, dus
ben je buren en medebewoners niet tot last en probeer rekening met elkaar te
houden en elkaar te respecteren.
Bij vragen, opmerkingen of overlast met betrekking tot de logeerkamer kan contact
worden opgenomen met de commissie beheer binnenruimtes
(reserveringen@space-s.nl). Als er iets in de ruimte niet in orde is, dan dient de
huurder de commissie met foto’s op de hoogte te stellen.
De huurder die het reserveringsformulier invult is verantwoordelijk voor juist gebruik
van de logeerkamer en is voor de beheercommissie het aanspreekpunt.
Bij zichtbare schade en/of misbruik van de ruimte of de spullen die hierin staan zullen
er, afhankelijk van de schade en in overleg met de bewonersvereniging, aanvullende
kosten in rekening voor de huurder worden gebracht.
Het huren van de logeerkamer geeft recht op het gebruik van deze ruimte van 17:00
uur in de avond tot 11:00 uur de volgende dag, tenzij anders afgesproken met de
commissie beheer binnenruimtes.
Het gebruik van beddengoed is verplicht. Beddengoed dat beschikbaar is gesteld
door de vereniging mag gebruikt worden, maar dient door de huurder gewassen te
worden en teruggelegd te worden in de woon- of logeerkamer, in overleg met de
commissie.
Het gebruik van de badkamer zit bij de huurprijs inbegrepen, maar ook deze moet
worden achtergelaten in de staat waarin deze is aangetroffen. Er zijn handdoeken
aanwezig en deze mogen worden gebruikt. De huurder dient deze zelf te wassen en
terug te leggen in de woon- of logeerkamer in overleg met de beheercommissie.
De ruimte is bedoeld om maximaal twee personen te laten overnachten.
Het is niet toegestaan om te roken in de logeerkamer.
Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen bij een overnachting in de
logeerkamer.
Laat de ruimte achter zoals je deze aantrof. Er is een bezem en een veger en blik,
deze zijn te vinden in de woonkamer.
De prullenbakken dienen geleegd te worden door de huurder indien deze worden
gebruikt. Afvalzakken worden door de beheercommissie beschikbaar gesteld.
De WC is openbaar toegankelijk, hierdoor kan de beheercommissie niet
verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele viezigheid. Er is een rol
toiletpapier beschikbaar in de logeerkamer. Deze dient ook weer teruggelegd te
worden in de ruimte, in verband met diefstal.
Eventuele vaat dient gelijk door de huurder te worden weggewerkt, zodat een
volgende huurder gebruik kan maken van de volledige inventaris.

N.B. de wet en de regels van woonbedrijf gelden ten alle tijden
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Datum: 24-11-2018

Huisregels woonkamer
Space-S
 Beperk het geluid na 23:00 uur tot een minimum. Hou daarmee rekening
met mensen die in de logeerkamer overnachten en willen slapen.
 We wonen samen op Space-S, dus ben je buren en medebewoners niet
tot last en probeer rekening met elkaar te houden en elkaar te
respecteren.
 Bij vragen, opmerkingen of overlast met betrekking tot de woonkamer
kan contact worden opgenomen met de commissie beheer
binnenruimtes (reserveringen@space-s.nl). Als er iets in de ruimte niet
in orde is, dan wordt de gebruiker verzocht de beheercommissie op de
hoogte te stellen.
 De woonkamer is ten alle tijden openbaar toegankelijk. Dit betekent ook
dat we met zijn allen zorg dragen voor een goed gebruik van deze
ruimte.
 Bij zichtbare schade en/of misbruik van de ruimte of de spullen die hierin
staan zullen er, afhankelijk van de schade en in overleg met de
bewonersvereniging, aanvullende kosten in rekening gebracht worden
via de servicekosten. Iedereen is er dus bij gebaat dat de ruimte en haar
spullen op een goede manier worden gebruikt.
 Het is niet toegestaan om te roken in de woonkamer.
 Het is niet toegestaan om huisdieren mee te nemen naar de woonkamer,
huisdieren mogen daarbij ook zeker niet op de bank of stoelen.
 Laat de ruimte achter zoals je deze aantrof. Er is een bezem en een veger
en blik aanwezig.
 De WC is openbaar toegankelijk, hierdoor kan de beheercommissie niet
verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele viezigheid. De
gebruiker dient zelf voor toiletpapier te zorgen, indien dit niet aanwezig
is.
 Eventuele vaat dient gelijk te worden weggewerkt door de gebruiker,
zodat een volgende gebruiker gebruik kan maken van de volledige
inventaris.
N.B. de wet en de regels van woonbedrijf gelden ten alle tijden
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Enquete - Workspace Activiteiten
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Wat voor activiteiten zou jij willen toevoegen aan de agenda?78
antwoorden
Geen
?
Workshops
geen
Kledingruil
Film
Een workshop houthakken
Speciaalbierkroegentocht
Inventaris ruilmiddag
Workshops, misschien creative avond voor bijv. decoratie maken van een thema feest. Game
avond/mini lanparty.
Singstar avond!!
Gamemiddag/avond
Geen
Wanneer ik dit jaar klaar ben met mijn studie zou ik graag workshops in creatieve activiteiten willen
geven zoals tekenen, mosaic etc.
Autisme bijeenkomst
Talenten, speciale vacantie, diapresentatie, demonstraties van speciale hobby's
Workshop van iets maken
Gezellige ondernemingen! Zoals omgekeerd verstoppertje! Gewoon lekker gekkigheid!
Niks
Dingen die ook leuk zijn voor (kleine) kinderen. En dingen waar bewoners met verschillende hobby’s /
interesse’s hun ding kunnen doen, bijv een braderie waar de een lekkers meeneemt, de ander muziek
maakt, de ander gochelt, waar een kleine rommelmarkt is, etc.
Binding met de omgeving, bijvoorbeeld het bos in of zitten chillen bij brouwerij het been.
Borrels
Pubquiz
Excursies
Kan zo niks bedenken
Wat meer activiteiten buiten Space-S Bijvoorbeeld gezamenlijk glow route lopen!
Inhoudelijke meetings over Space-S, bijv wat doen de workspaces / commissies / bestuur etc? Daar
horen we nooit iets van en is juist leuk om op de hoogte te zijn en te kunnen communiceren daarmee.
En daarna ruimte voor een drankje
Sinterklaas kadootjesspel en misschien een repair-café
Misschien iets met creatief bezig zijn
Burenborrels? De huidige activiteiten komen steeds net niet uit qua tijd
Leer je buren kennen samen koffie drinken / warme choco / thee etc. Meer sociaal zijn.
Pubquiz/bingo
Na
Muziek maken
Een zelf bedachte activiteit. Niet zozeer eentje die herhaald kan worden.
sport activiteiten? yoga of zo iets?
Bingo avond!
workshops
Geen voorkeur
geen idee
.
Feestjes
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Samen eten.
Kookworkshop
Weet ik niet
Filmavond, maar dan niet laat doordeweeks
Nvt
Sport clubje
0
Systeem waarbij je per activiteit kan aangeven dat je geinteresseerd bent, en dat per activiteit onder
geinteresseerden at random koppels worden gevormd die samen prive kunnen communiceren (bv via
facebook) en voorafgaand aan de activiteit een superlaagdrempelig 'middel' krijgen om met elkaar in
contact te treden. Bijvoorbeeld voor de activiteit 'samen eten' een 3-tal simpele vragen/stellingen: wat
was jouw favoriete gerecht als kind?; waar moet jij van kokhalzen?; voor welk gerecht kun je jou 's
nachts voor wakker maken?. Op die manier leer je iemand een beetje op een leuke manier 'kennen'
van tevoren en is de drempel lager en de motivatie hoger om uiteindelijk naar een activiteit te komen.
Onderneming workshops
Wiekshops
Diensten ruilen netwerk borrel
een koffie uurtje?
Er zijn al genoeg leuke activiteiten, ik kan alleen vrijwel nooit i.v.m. Werk en zorg:(
X
Geen idee

32

space-s bewonersvereniging

Jaarverslag 2018

