Transitie Stuurgroep 3/11/2017
Aanwezig : Zus en Erik, Geertje, John, Sus, Erik (verslag), Virginie en Raf
Verontschuldigd : Greet, Raf
1. Hof De Beuken :
. er verandert wel wat bij HdB, maar wat is nog onduidelijk. Bovendien heeft Annick een burn‐out.
. volgende werkdag 11/11 gaat niet door, wel de werkdag van 9 december
. vanaf volgend jaar terug met doodle werken, alle mensen die willen meewerken staan mee in de
Doodle.
. Geertje vraagt aan Donald wanneer het een geschikt moment is om samen te zitten met HdB.
2. Hagelkruispark :
. visietekst opmaken : Erik heeft voorzet gedaan, hierop zijn enkele bedenkingen geformuleerd
Vooral in de zin dat de visietekst wat uitgebreider mag zijn.
. op 8 november om 14 uur zitten Geertje en Sus samen om de visietekst op te maken.
3. Hoekakker :
. het algemene informatiemoment op 1 december staat even in hold. Het actiecomité vindt het te
vroeg om nu al een informatiemoment over het park te geven.
. aktie : erik B zoekt de timing uit van het proces van de hoekakker
. we bekijken wat er in de plannen van de hoekakker over het park staat.
. Erik L. verwittigt Koen Doggen.

4. Film :
. klappei
. klappei

6/11
4/12

Seeds, the untold story
Down to Earth
. Sus heeft een affiche gemaakt ter verspreiding, Erik L. maakt de definitieve
Affiche. Erik B. drukt ze af.
. Erik L. zet dit mee op facebook
. we verspreiden via de andere transitiegroepen.
. to do voor de avond :
. sus doet het voorwoord
. nawoord : (Sus, Virginie, Erik)
Wat heb je mee uit de film
transitie bekend maken,
. Sus hoort na of er nog taken zijn voor de organistoren.

5. Nieuwsbrief
. Virginie heeft een ontwerp gemaakt voor de nieuwsbrief
. vanuit deze vergadering komen er nog een aantal aanpassingen
. Virginie past de nieuwsbrief aan. Erik verstuurt.
6. Volgende Stuurgroep : 1 december om 20 uur bij John

