't Hofke 15, 5641 AH Eindhoven, Tel. 040 2811737

Nieuwsbrief februari 2014
Voor alle vrijwilligers en gebruikers van wijkcentrum ’t Oude Raadhuis.

Namens het bestuur:
De WijkCentrum Raad (WCR) is 20 januari bij elkaar geweest en heeft 2013 geëvalueerd en
de belangrijkste verbeteringen voor 2014 besproken.
Uit de evaluatie zijn de volgende punten naar voren gekomen:
-

Communicatie zowel binnen het bestuur als van bestuur naar vrijwilligers is niet
goed;
Afspraken worden niet altijd nagekomen;
Organisatie ’t Oude Raadhuis is niet altijd even duidelijk;
Procedures, werkinstructies zijn niet duidelijk gebundeld en gedocumenteerd.

Na een uitvoerige discussie binnen de WCR zijn hier de volgende acties voor 2014 uit
gekomen:
-

Regelmatig (eens per maand of per 2 maanden) moet er een nieuwsbrief verschijnen
voor alle vrijwilligers en gebruikers van ’t Oude Raadhuis waarin de beslissingen,
acties, goedgekeurde veranderingen, etc. van de WCR toegelicht kunnen worden.

-

De lijst met vrijwilligers moet up-to-date gemaakt worden, liefst met email gegevens
en telefoonnummer. E-mail wordt de voorkeur voor communicatie binnen de WCR
en naar de vrijwilligers en gebruikers van ’t Oude Raadhuis.

-

Er komt een duidelijk organigram van de WCR met verantwoordelijkheden zodat
duidelijk is wie van de WCR waarvoor verantwoordelijk is. Vragen worden zoveel
mogelijk door de verantwoordelijke binnen de WCR afgehandeld. De voorzitter kan
altijd bij escalatie gevraagd worden te bemiddelen.

-

Acties afgesproken in de WCR moeten ook echt uitgevoerd worden. “Afspraak is
afspraak”. De voorzitter controleert dat acties ook binnen de afgesproken termijn
uitgevoerd worden.

-

Er komt een “handboek” waarin alle protocollen, werkafspraken en instructies voor
de apparatuur vastgelegd gaan worden.

Hans Baten heeft voorlopig de functie van voorzitter op zich genomen. Na 3 maanden
zal gezamenlijk gekeken worden of Hans de juiste persoon is voor deze functie en of er
voldoende “klik” is om verder te gaan.

Even kennismaken:
Ik ben Hans Baten,woon samen met mijn vrouw Emmy op de
Bandalaan in Tongelre. We hebben drie kinderen (30,28 en 26) en
sinds kort een kleinkind. Ik ben 57 jaar, werk als consultant/ICTarchitect bij Capgemini. Ik word meestal door Capgemini verhuurd,
aan een van de grote bedrijven in Nederland, om een probleem op
het gebied van ICT of bedrijfsvoering op te lossen. Momenteel ben ik
op die manier ingehuurd door Canon in Amstelveen.
Ik heb 10 jaar in het bestuur gezeten van voetbalvereniging EMK uit Nuenen omdat mijn
zoon daar voetbalde. Toen ik daarmee stopte kwamen mijn dochters bijna direct met de
vraag of ik het bestuur van Nuvo’68, de volleybalvereniging uit Nuenen, wilde helpen omdat
het bestuur daarvan niet goed functioneerde en er maar geen vrijwilligers bereid waren om
te helpen. Ik heb toen beloofd om , als voorzitter, in één jaar een krachtig bestuur neer te
zetten. Dat is me ook gelukt, maar ik ben wel 5 jaar voorzitter gebleven. Het laatste jaar heb
ik mijn beoogde opvolger begeleid en in juli 2013 heb ik de voorzittershamer echt
overgedragen. Toen ik de vraag kreeg of ik niet bij ’t Oude Raadhuis in het bestuur wilde
stappen moest ik dan ook een keer slikken omdat ik pas net gestopt was bij Nuvo’68. Ik
verkondig altijd dat verenigingen en wijkcentra het moeten hebben van de vrijwilligers en
niet zonder deze vrijwilligers kunnen. Dat is ook de belangrijkste reden dat ik besloten heb
om maar eens met het huidige bestuur te gaan praten. Ik ben erg zakelijk ingesteld en
wist/weet dan ook niet zeker of ik de juiste persoon ben om voorzitter te zijn van een
wijkcentrum, wat een erg sociaal ingestelde omgeving is. Daarom hebben we gezamenlijk
besloten om het eerst eens voor 3 maanden te proberen en daarna gezamenlijk te
evalueren of de noodzakelijke klik er is. Ik probeer de komende periode bij elke groep die
gebruik maakt van ’t Oude Raadhuis even mijn gezicht te laten zien.
U kunt me altijd bereiken via email: voorzitter.hetouderaadhuis@upcmail.nl of bellen 0653691201.

Activiteitencentrum ORKA
Ontstaan:
Minoes wordt ingezet voor sociaal en maatschappelijk nut en wordt de Dependance van ’t Oude
Raadhuis. In deze Dependance zullen gebruikers van VTA het Karregat, de voormalige Dependance
van ’t Oude Raadhuis en diverse nieuwe gebruikers onderdak gaan vinden. Het gebouw valt onder
het bestuur van ’t oude Raadhuis en bij een nieuwe bestemming hoort een nieuwe naam; ORKA.
Deze naam staat voor Oude Raadhuis, KArregat! Ons logo: een springende Orka die de hindernis
van het spoor neemt. Een brug tussen beide wijken en tussen jong en oud.

Activiteiten
Orka heeft de beschikking over een vijftal projectruimtes en een centrale hal. In deze ruimtes kan
breed geprogrammeerd worden en met de inrichting is rekening gehouden met deze uiteenlopende
mogelijkheden. Er kunnen vergaderingen plaats vinden in 2 vergaderruimtes, crea-activiteiten, maar
ook Yoga, bewegingscursussen en danslessen. De jeugd heeft een projectruimte waar het
jeugddarten kan worden beoefend; de Bulldog Buddiesruimte. Ook is een gameruimte aanwezig en
in de centrale hal kunnen sportactiviteiten beoefend worden, hier kunnen ook grotere
vergaderingen plaatsvinden en de beamer en scherm bieden de mogelijkheid om de verrichtingen
van Oranje te volgen op het grote scherm. Wellicht een filmuitzending of presentatie, het behoort
allemaal tot de mogelijkheden. We hebben een keuken, geen grote keuken maar wel een keuken
waar kleinere groepen allerlei kook- en eet activiteiten kunnen ontplooien. Met name koken voor en
met jeugd in het kader van gezond eten zou hier plaats kunnen vinden.
De organisatie
De organisatie werkzaam binnen ORKA bestaat louter uit vrijwilligers; voor de wijk; door de wijk en
vooral met de wijk! We hebben een vrijwillig bestuur, een barcrew, gastheren en vrouwen,
handymannen, een verantwoordelijk voor beeld en geluid, ICT, elektricien, financiën , groenteam,
juniorcrew etc. Het totale team bestaat uit ongeveer 55 vrijwilligers. Maar we kunnen altijd
aanvulling van ons team gebruiken, dus heb je wat uren over, kom ons team versterken!
Voor wie
We proberen de huurprijs van de ruimtes zo laag mogelijk te houden, dus iedereen die een activiteit
wil organiseren is welkom, let wel de activiteit moet wel binnen de kaders van ’t Oude Raadhuis
passen. Wij zullen dus altijd informatie vragen over de activiteit en hebben altijd het recht om een
activiteit te weigeren. Verder is het meebrengen van eigen drank niet toegestaan, we moeten op de
een of andere manier aan het eind van de rit op 0 uitkomen dus uit de verkoop van drank en de
huurpenningen moeten wij de vaste kosten van het pand genereren. Iedereen is welkom maar we
programmeren wel met een dikke knipoog naar de jeugd; kinderdisco, crea, gamen, jeugddarten,
koken met tieners, huiswerkbegeleiding noem maar op!
Informatie kunt u inwinnen via het mailadres info@orkacentrum.nl .
Verder kunt u contact opnemen via het bestuur van Orka

Johan Hendriks 06-83651282
John van Soerland 06-21395184

Wist je dat:
 De prijzen van de drankjes in ’t Oude Raadhuis in het bestuur zijn vastgesteld
uitgaande van de inkoopprijzen.
 Zaterdagavond 15 februari 2014 de eerst Vinyl-party voor 2014 word gehouden in
ORKA.
 Zondagmiddag 16 februari 2014 er weer een gezellige meezingmiddag word
gehouden in ’t Oude Raadhuis. Aanvang 14.00 uur (toegang € 1,00).

 Elke vrijwilliger gebeld kan worden om de vrijwilligerslijst up-to-date te krijgen.


Orka heeft op dinsdag 21 januari uit handen van wethouder Yasin Torunoglu voor 2013 een
waarderingssubsidie cheque gekregen. We kregen die cheque omdat we het afgelopen jaar
een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het vergroten van de leefbaarheid en het
sociale karakter in Tongelre.



We dringend behoefte hebben aan een secretaris voor het bestuur. Interesse neem dan
even contact op met de voorzitter.



We altijd nog vrijwilligers kunnen gebruiken voor verschillende functies. Familie of bekenden
met vrije tijd? Aanmelden bij een van onze WCR leden of doorgeven op 't Oude Raadhuis
tussen 9.00u en 12.00u.



Het organigram van ’t Oude Radhuis binnenkort op het publicatiebord komt te hangen.

WCR Leden:

Hans Baten
Hellen
Dupon
Vacature
Hans
Eijsermans

voorzitter.hetouderaadhuis@upcmail.nl 06-53691201
Voorzitter
Penningmeester hpanhuis@hotmail.com
06-21174613

Wim Arts
Mieke
Peters
Fransje
Rovers

Secretaris
CGA,
Huurcontracten

hans.eijsermans@upcmail.nl

06-23113820

Onderhoud
Personeel,
Communicatie

w.arts@onsneteindhoven.nl
miekepeters50@hotmail.com

06-16056818
040-2816419

A4D,
Communicatie

fransje@familierovers.nl

040-2811383

Marjorie
Bar groep
m.eijkemans1@onsneteindhoven.nl
.vd
Wittenboer
Johan
Orka
jgjhhendriks@kpnmail.nl
Hendriks
Jack
Bestuursadviseur j.hanssen@on.nl
Hanssen

06-30703325
06-83651282
06-21874861

Geen lid WCR

Norbert v.
Esdonk

Coördinator
personeel

n.van.esdonk@onsneteindhoven.nl

06-44844499

