Agenda cluster MMB
Donderdag 19 september, 19.45 uur
Margaretha, zaal Provenierskamer (eerste verdieping)
Aanwezig: Emil de Boer, Matthijs Dokter, Jeroen Heldoorn, Johanna Kanis, Yolanda Kasper,
Klarine Labooy, Femmy Maes, Regina Minnema, Anthony Rietman, Annemarie Salverda,
Marielle van Veen, Kees Jonkheer, Gerdien Jonkheer, Ursula Penninkhof, Kees van de
Waard, Tini Doorenweerd
Afwezig met kennisgeving: Hester Timmerman (Kampen Marketing), Yvonne Klinge, Xandra
Koster, Henri Verbeek, Aart ten Have
Afwezigen zonder kennisgeving:
Genodigden: Emil de Boer, Matthijs Dokter, Tini Doorenweerd, Aart ten Have, Jeroen
Heldoorn, Gerdien Jonkheer, Kees Jonkheer, Johanna Kanis (Gem. Kampen)
Yolanda Kasper (notulist), Yvonne Klinge, Xandra Koster, Klarine Labooy, Femmy Maes,
Regina Minnema (voorzitter), Ursula Penninkhof, Anthonij Rietman, Annemarie Salverda,
Marielle van Veen, Henri Verbeek, Kees van de Waard
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Opening en welkomstwoord
Speciaal welkom voor Kees Jonkheer
2. In Memoriam Frank Lichtendahl
3. Verslag cluster MMB 05-07-2018
Gemaild door Jeroen op 10-07-2018
Femmy –→ agendapunt Dag van de Witte Stok zou in september door mij worden
opgepakt maar is nu voor de zomer opgepakt door Klarine met de Oogvereniging
gezien de korte periode die er anders zou zijn om iets te organiseren.





Nieuwe privacywet AVG. Johanna vraagt na
Contactgegevens mogen worden bijgehouden van vrijwilligers door
Regina en Jeroen, maar hier moet schriftelijke toestemming voor worden
gegeven. Regina en Jeroen kijken hier verder naar.
Evaluatie Full Color: Regina mailt Ati Edink
Ati is op vakantie. Volgt.
Evenementen kalender opstellen. Yolanda wil daar wel naar kijken
Is het wel een goed idee om onze energie in evenementen te stoppen,
want het kost veel draagkracht, tijd en energie. Willen we dat hier aan
besteden?

4. Cluster MMB
Doel, functioneren, …
Regina –→ ik hoor negatieve geluiden over clusterleden die zich negatief uiten uit
naam van het cluster of geassocieerd worden met het cluster. Ook op onze
clustermail ontvangen we negatieve reacties van zittende clusterleden. Het voelt
daardoor alsof er geen oog meer is voor alle positieve veranderingen die we als
gemeente en als cluster hebben bereikt. Jeroen beaamt dit. We moeten onze koers
duidelijk hebben en hoe we ons als cluster presenteren. Het is belangrijk om hierin op
1 lijn te staan. Er zijn mensen die om de negatieve sfeer het cluster verlaten, en
mensen die hierom niet willen aansluiten bij ons cluster.
Annemarie –→ als cluster is het belangrijk om 1 geluid naar buiten te brengen.

Emil –→ herinneren jullie het vervoerincident? Ik vond het lastig vervoer los te zien
van het cluster want het ging me persoonlijk aan. De juiste weg is dan om dit te
bespreken binnen het cluster. Ik vind het belangrijk om te blijven kijken naar de
positieve dingen die we hebben bereikt zoals het Full Color Festival en de
Ebbingestraat.
Regina –→ Wat gaan we doen en welke richting gaan we op. Gaan we ons richten
op meedenken met beleidsstukken of gaan we ons richten op evenementen.
Annemarie –→ in de adviesraad komt de achterban nooit echt aan bod omdat de
stukken van de adviesraad niet gelijk lopen met de vergaderingen van het cluster.
Emil, Marielle en Anthonij –→ laten we ons richten op 1 of 2 evenementen per jaar
en verder op adviseren van de gemeente. Zo blijf je wel zichtbaar en kun je
meedenken met beleid.
Tini –→ aparte evenementencommissie. Duidelijke aansprakelijkheid.
Jeroen –→ Door het VN-verdrag is er een duidelijke taak ligt bij de gemeente.
Kampen is al ver in vergelijking met andere steden. Is veel aandacht voor geweest.
Marielle / Klarinne –→ vorige keer waren we voor het eerst en vonden we de sfeer
negatief. Geluiden via de mail of telefoon zijn blijkbaar soms negatief en dat is
vervelend.
Klarinne –→ beperkte reactie is beperkte energie. Daar moet wel echt rekening mee
worden gehouden. Daarom kan een reactie soms kort door de bocht zijn.
Conclusie –→ voor de volgende vergaderingen denken we er over na wie het leuk
vind om met activiteiten bezig te houden en wie dat juist niet leuk vindt. We willen een
positieve instelling en dit als cluster uitstralen naar de buitenwereld. Als we onderling
een keer kort door de bocht reageren door een gebrek aan energie of een andere
reden, dan komen we hier later op terug. We hebben allemaal hetzelfde doel voor
ogen. We spreken daarom af ons zo positief mogelijk naar buiten toe te uiten. We
ondernemen niet uit eigen beweging acties namens het cluster. Bij acties uit eigen
beweging moet het duidelijk zijn dat je het op eigen titel doet. Alle acties namens het
cluster lopen uitsluitend na overleg met het bestuur. Houden we ons niet aan deze
gemaakte afspraken spreken we hier elkaar op aan.
5. Pauze
6. Week van de Toegankelijkheid
Regina –→ de Kamper ambachtelijke route is getest door Ursula en mij. Erg
leuk met op veel locaties een proeverij. 2 professionele stadsgidsen gaan de
route geven op 6 oktober om 10.30 en 13.30. Start route is stadskazerne 10
uur ‘s ochtends. Zou fijn zijn als we daar allen zijn, want namens de gemeente
is wethouder Irma van der Sloot en pers bij. De ondernemers in de stad
denken erg goed mee, ook al kunnen ze soms niets doen aan drempels,
entree. Wandeling duurt ca. 2 uur.
Tussen 10 en 16.00 mensen nodig om de route uit te delen in de
stadskazerne en wat vertellen over het cluster. Hier wordt een rooster voor
gemaakt.
Annemarie, Femmy, Emil, Jeroen, Regina en Yolanda zijn beschikbaar.
Anthony maakt foto’s, ook als de wethouder er is.
Kees van de Waard en Gerdien kunnen dit nog niet toezeggen.
7. De dag van de witte stok
Klarine –→ 15 oktober. Dit jaar als thema: Stop voor de witte stok. Dit jaar
pakken we het in Kampen op met de Oogvereniging. Tussen 10 en 12.00
staan we ergens in Kampen. Regina komt, en de wethouder, Irma van de
Sloot om 10.30 en de pers.

– Fietsers en voetgangers vragen we om te stoppen en over te steken met
een simulatiebril. Kan je testen hoe het is om slecht te zien.
– automobilisten vragen we om te stoppen als ze een stok zien.
Doel is aandacht voor het oversteken op een speelse manier. Of er een
vergunning nodig is? Johanna vraagt het na.
Locatie: Ebbingestraat ter hoogte van Myosotis.
8. Rondvraag
Klarinne –→ bestaat hier een klantenpanel van de Regiotaxi? Nee, niet
bekend.
Femmy –→ gemist wie er afwezig zouden zijn aan het begin van de
vergadering.
Jeroen –→ Aart is een tijd niet geweest, want zijn nieuwe mailadres was niet
bekend. Komt de volgende keer weer.
Kees J. –→ uitnodiging van de gemeente mbt Ebbingestraat. 1,5 jaar geleden
verbeterpunten aangegeven en inmiddels zichtbaar wat daar mee gedaan is.
Eerste indruk is positief over wat er mee is gedaan. Uitnodiging om nogmaals
deze route te lopen met de gemeente om te kijken hoe het resultaat is. Wie
vind het leuk om dit mee te lopen.
Kees vd W. –→ als een winkel wordt aangepast, wordt er dan bouwtechnisch
gekeken naar hoe toegankelijk dit is? Kijkt de gemeente hier ook na?
Matthijs –→ wij zouden mee gaan kijken met bouwtekeningen vanuit de
gemeente om dit soort dingen te bekijken. Johanna gaat na bij de gemeente
wat hier de status van is.
Tini –→ in Almere ben ik bezig om een stadswandeling voor mensen met
autisme uit te zetten. Misschien voor volgend jaar ook interessant om hier te
doen.
Volgende vergadering is 22 november.

