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Opening en Mededelingen
opent de vergadering.
Vanuit WSPR sluit in de toekomst
komende projectgroepen.

aan.

nodigt haar uit voor

Vanuit sport sluit
aan. Zij is coördinator voor de multisportclub.
sport nu coördinator voor de hubs en sport in de publieke ruimte.

is vanuit

vraagt wie er vrijdag 20 april naar hand-in-hand evenement Feyenoord gaan.
gaat daarheen.
en
geven er niet heen te gaan.
geeft aan dat hij vandaag graag benut om naar de komende periode te kijken en de
strategie af te spreken hoe werkgroepen in te gaan om doelen te bereiken.
vult aan dat
het belangrijk is om in dit comité op de samenhang tussen projecten te blijven letten en te
bespreken wat terug te leggen bij de regiegroep.
Stand van zaken - Rondje langs de velden
heeft paar weken geleden prettig overleg gehad met
en
. Ze hebben
gekeken naar de intentieovereenkomst en de daaruitvolgende acties.
maakt
een rondje langs de betrokken partijen om uit te vinden hoe zij tegen één loket aankijken.
geeft aan ook prettige gesprekken te hebben gehad. Zij en
hebben afzonderlijk
met Feyenoord gesproken maar wel met onderlinge afstemming. Ze geven beide aan dat de
hoeveelheid nieuwe mensen bij Feyenoord indrukwekkend is en dat het mooi is om te zien dat
Feyenoord er echt voor gaat.
geeft daarnaast aan dat ze behoefte heeft aan het
maken van werkafspraken; wie is ‘in the lead’ op welk onderdeel, hoe doet men verzoeken,
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wie benadert scholen, hoe vaak ziet men elkaar, wie pakt wat op, etc. Afgesproken wordt dat
Feyenoord primair ‘in the lead’ is en dat de gemeente input geeft op inhoud. Via deze
werkwijze treden de verschillende coördinatoren Feyenoord op dezelfde wijze tegemoet.
geeft aan dat er binnenkort een afspraak met schoolbesturen in de Kuip plaatsvindt om
de scholen bij te praten over de intentieovereenkomst en het sociaal programma.
geeft aan dat Feyenoord plan van eisen voor de hubs wil maken. Afrikaanderplein is de
beoogde locatie. PGWZ en welzijn worden hier in betrokken. Feyenoord bezig met plannen
afspraak, het is even wachten hierop. Voor sport in de buitenruimte vindt maandag 23 april een
brede creatieve bijeenkomst plaats.
geeft aan dat hij
aan
koppelt
aangezien iemand van VWS graag aansluit. Feyenoord City is een van de proeftuinen voor
bewegen in de buitenruimte.
is hier ook aan gekoppeld.
heeft kennisgemaakt met
en
projectleider voor multisportclub. Nog niet
alle beoogde clubs willen meedoen. Belangrijk dat er een projectplan komt.
geeft dat we
Feyenoord kunnen helpen door hen een format voor projectplannen toe te sturen.
geeft aan dat we een nieuwe fase ingaan. Nodig om goed te kijken wie we nodig
hebben voor wat. Goed om afdeling Jeugd te betrekken, gesprek met gebiedsdirecteur aan te
gaan en ook directie veilig te informeren/betrekken. Ook goed om te inventariseren welke
externe partijen we/Feyenoord willen betrekken.
Offerte van de Bunt
Aankomende woensdag 25 april is de eerste sessie ten behoeve van de basisovereenkomst.
Hierin presenteren de projectleiders aan de hand van het door van de Bunt gemaakte format
de voortgang van hun project. Dit is een startbijeenkomst om proces in te gaan. Tijdens de
tweede bijeenkomst kijken we waar de projecten dan staan en waar eventueel extra
inspanning nodig is. De derde bijeenkomst is om ‘de punten op de i’ te zetten.
ziet een gevaar dat we tijdens de sessies vooral bezig zijn met het in schema zetten
van doelen zonder context eromheen (werkafspraken). Dat is iets wat zij graag nog aan van de
Bunt wil meegeven.
geeft aan dat we rekening moeten houden met het feit dat we met
een aantal nieuwe projectleiders vanuit Feyenoord zitten. Deze eerste sessie is ook bedoeld
hen ‘erin’ te helpen.
Strategie komende periode
Afgesproken wordt dat Feyenoord primair ‘in the lead’ is en dat de gemeente input geeft op
inhoud en proactief helpt. Belangrijk dat Feyenoord uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor het
eindproduct.
geeft daarbij aan dat het ene project meer hulp nodig heeft dan het andere
project. We benaderen Feyenoord vanuit de ‘ik help je’-gedachte. Als het intern spaak loopt is
het zaak snel op te schalen naar de regiegroep. In deze projectgroep blijven afstemmen wat
we wel/niet doen.
geeft aan er een projectgroepreeks ingepland staat, maar dat als
iemand anders behoefte heeft aan overleg zij altijd contact met hem kunnen opnemen.
sluit de vergadering af.

