
verslag sieep-in vergadering, woensdag twaalf september.

Aanwezig; men. Weber, Kans, Frans, Vera, Cariaen,Erly, Frans Piet, Arie
kargree t, Fons, Lou, Chris, Kerbert, Ronald.

Voorzitter: de heer F. Piet,

Onderwerp van gesrek: verwarming in si.-in, ja of nee IVtVi'i

Arie: Alleen voor verwarming, wanneer hij meer zekerheid haa omtrent
wintereKsploitatie van si. -in.
I'.argreetïWilae ook meer weten >over de activiteiten die eventueel in de
si. -in zouaen plaatsvinden van de winter. Lerst weten ot er inderdaad
oehoefte bestaat aan de si. -in ruimte, uaarna pas praten over verwar-
ming.
Martin; Zonaer meer voor verwarming.
Hans; Wilde evenals Arie en fóargreet meer zekerheid over winterbestem-
ming. Vooral het plan om een onderwij swinkel en een wetswinkel in de
si. -in te beginnen vond hij nog vaag.
vera; Voor verwarming»
Caruien:

, , ,, ; wil n.1. een soul-school in si. -in.
Erly: Eerst vers. dan pas praten over winterbest.

Fons; was voor verw. en daarom voor verw. ; na enig aandringen kregen
we toch een betere motivatie van Fons te horen n.1.: het aktivisme in
Zandvoort leven in blazen, zelf wilde nij graag met het totaaltheater
in si. -in oefenen.
Frans; Wil iets met fotografie doen in si. -in.
Chris: wil galerie op poten zetten.
Lou# Er zijn genoeg mensen die iets met si.-in ruimte kunnen doen.
Aktiviteiten komen pas goed op gang als verw, er is.
Ronald: Gaat met straattheater oefenen.
De voorzitter: Bepaalde mensen zien si.-in niet meer zitten wanneer
er in de winter niets met het gebouw gedaan wordt. (si. -in continu
lovend maken-)-. Ook dacht hij door de winterekspl. nieuwe mensen aan te

trekken voor de zomerekspl.
kortom: L-ijna iedereen was voor verw.jhet voorstel is tenslotte
met algemene stemmen aangenomen.

Voorstel Arie:

Gedeelte van het overgebleven geld van van de zomer aan uepaalde
instellingen geven, hij dacht hierbij aan Release en de w.w.
Release: omdat Rel. deze zomer nauw met de si.-in heeft samengewerkt
en de si. -in veel aan de hulp van Rel. heeft gehad,
w.w.: vanwege de band die si.-in en w.w. hebben.

besloten is, om voorlopig alleen Rel. geld te geven.Overandere in-
stellingen zoals w.w. en Amnesty werd nogal wat van mening verschild.

Rel. krijgt-.'-^ van het bedrag wat overblijft na aanleg van de verwarming
j560,- zal al eerder aan Rel. worden overgemaakt.

Verder is besloten om met het maken van een rapport te wachten tot
de nota *över het el. -in beleid, dat Lou,Arie en hargreet aan het
maken zijn, klaar is.

üe verwarming gaat ongeveer ƒ5000,- kosten ^excl. ï.T.W.) ,hier komen
natuurlijk nog "stookkosten" bij.Het is de bedoeling dat we de verw.
zelf aanleggen. Het materiaal is al in desl.-in aanwezig en er wordt
al druk gewerkt, maar natuurlijk is iedereen die mme wil helpen van
harte welkoml ! ! HAls er niemand in de si. -in is, kan de sleutel bij
Arie worden gehaald.)


