Verslag oprichtingsbijeenkomst Cultuur&Co, zaterdag 4 februari 2006 te Amsterdam
Aanwezig waren:
Frank Siddiqui, Zwing Wieland, Melanie Tangkau, Annette de Vries, Mira Kho, Shirley
Khoeblal, Anki Duin, Janny Roemeling, Erika Blikman, Anja van Oostrom, Renee van
Kempen, Jetske Spanjer, Dienke Hondius, Ido Abram, Dorrit Waijer, Jenny Wesly, Dineke
Stam en Bertien Minco
Na een openingswoord en korte introductie van Bertien hebben we onszelf aan elkaar
voorgesteld middels een kennismakingsspel.
Vervolgens zijn we in kleine groepjes uiteengegaan om te praten over de wensen en
verwachtingen van het netwerk.
Iedereen heeft zich hierover uitgesproken en samengevat is er behoefte aan de volgende
zaken:
•

Salons of themabijeenkomsten met als doel om visie te ontwikkelen t.a.v. culturele
diversiteit, kennis en inspiratie op te doen.

•

Intervisie. Een aantal mensen hebben behoefte aan een intervisiegroep

•

Adresboekjesfunctie of kwartetten. Elkaar makkelijk kunnen vinden en versterken bij
projecten (heb jij voor mij………dan heb ik voor jou……..)

•

Advies bij het ondernemerschap.

We hebben gesproken over de grondslagen van het netwerk. Er was overeenstemming over
Mira’s terminologie, namelijk het feit dat het lid zijn van het netwerk C & C gebaseerd moet
zijn op wederkerigheid en generositeit. Je geeft en je kan iets komen halen. Ook werd door
Mira de behoefte aan veiligheid genoemd als belangrijk en deze behoefte bleek te worden
gedeeld. Hoe zich dat zal gaan uitkristalliseren in een eventuele werkwijze zal in de loop van
de tijd blijken als we elkaar allemaal wat beter kennen.
Jenny merkte terecht op dat Cultuur & Co ook goed van eten en drinken moet zijn, een
opmerking die je ook kan lezen als ‘prettig, aangenaam en leuk’.
Er is een groepje opgericht dat zich gaat bezighouden met een aantal zaken.
• Dorrit, Renee, Jetske, Frank en Bertien over een themabijeenkomst en de
organisatorische zaken van het netwerk. Voorstel, 2 maart bij Dorrit Geleenstraat
29, maar aangezien Frank dan jarig is, wellicht een andere datum?
•

Geïnteresseerd in intervisie zijn: Frank, Annette, Renee, Dienke en Bertien.
Zijn wij daarme een intervisiegroep? Willen er nog meer mensen intervisie, laat
het weten, wellicht maken we twee groepen.

