Veemwoordenlijst

Adviesraad
Historische vorm van overleg tussen Vemers. Deze algemene vergadering heeft nog altijd
het laatste woord. Vergadert in bevlogen jaren tweewekelijks, steevast gevolgd door een
borrel, waarin de ruzies worden bijgelegd.
APG
Voluit Ambtelijke Projektgroep Spaandammer- en Zeeheldenbuurt. Staat voor
gemeenschappelijk overleg tussen de gemeente Amsterdam en het Veem.
Boete niet gewerkte uren
Veem-vordering. Wordt opgelegd als je de zelfwerkzaamheid niet doet. Voorloper van de
Zwh-korting.
Bouwcie
Controleert en organiseert de bouw.
Cie
Turbotaal voor commissie.
Debiteurencie
Heeft tot taak de achterstallige huurpenningen te innen. Vanwege de subtiele afweging
tussen tolerantie en gezond financieel management een van de zwaarste commissies.
Esthetische cie
Controleert de verbouwing op zijn uiterlijke schoonheid. Houdt zich bezig met een groot
scala aan onderwerpen, waardoor het ontwerp van de sprinkler-installatie en welke
bomen het best het karakter van het werkgebouw uitdrukken.
Financiële cie
Leent een miljoen gulden van de Triodos, met hulp van een boekhouder op jaren. Houdt
tijdens de bouw de vinger aan de begroting en stelt huurprijs vast. Bij gebrek aan
financiële speelruimte inmiddels opgeheven.
Half-Cyril miljoen
Oorspronkelijke benaming: Cyril-half miljoen. Bedrag dat uitdrukt hoeveel van de
gemeente bezuinigd mag worden op de bouwkosten van het Veem. Het is zo intelligent
onderbouwd dat het gewenste resultaat wordt bereikt.
Hoofdingang
Onderwerp van het gesprek gedurende vele vergaderingen. Deze grootste ingang is
uiteindelijk verdeeld over twee ingangen.
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Incateam
Ook wel Incaboys. Voormalige ‘Secret Service’ van de debiteurencie. Speciaal in het leven
geroepen om incassoprobleem doeltreffend op te lossen.
Kapitalisatiekorting
F 25,- per jaar per vierkante meter. Het is een bedrag dat uitdrukt dat de uur 30 jaar lang f
25,- per vierkante meter hoger zou zijn, als we niet zelf alvast waren begonnen met de
verbouw van het Veem.
L-principe
Vorm van de muur die gebouwd moest worden als men een ruimte in het veem huurt.
Vele l’en bouwen een veem.
Nieuwkomerscie
Hoeksteen van de veemsamenleving. Bepaalt aan de hand van de statuten wie in
aanmerking komt voor een ruimte. Dit valt in de praktijk niet altijd samen met de
uiteindelijk gekozen nieuwkomer.
Overnameregeling
Deze regeling legt volgens een waardesysteem de overnamesom vast, in het geval iemand
het Veem verlaat.
Priveem
Handgeschreven satyrische kwaliteitskrant met ruime aandacht voor de mens achter de
Vemer. Verschijnt onregelmatig. Hoofdredacteur: Willy Klinkenberg. Erger dan genoemd te
worden, is er niet in voor te komen.
Rivalcoruimte
Voormalige ruimte van een naaimachinehandel in de ruimste zin des woords. Is
uitgekocht. Vorm en inhoud van de sicussies van de afgelopen tien jaar over de
bestemming van het veem worden voorgezet over de bestemming van deze laatste nog
vrije ruimte.
Sprinklerboys
Hebben waarschijnlijk het mooiste uitzicht gehad in het Veem. Aangenomen om de
sprinkler-installatie aan te leggen, raken zij al snel vertrouwd met het Veem in alle hoeken
en gaten en de Vemers in alle soorten en maten.
Televisie-uren
Eerste versie van zelfwerkzaamheid. De uren die normaal verlummeld worden voor de
televisie, worden in het Veem geinvesteerd hiervoor geldt nog geen vergoeding.
Urenbank
Best georganiseerde, volledig geautomatiseerde administratie van het Veem. Hierin wordt
bijgehouden hoeveel iedereen heeft gewerkt en wie dus wel of niet in aanmerking komt
voor huurkorting.
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Veemmeldingen
Notulen van de adviesraad.
Verenigingsprofiel
Schets van ideale nieuwkomer.
Zelfwerkzaamheid (of Zwh)
Verbeterde versie van televisie-uren. Systeem waarin een huurkorting verkregen kan
worden door mee te werken aan het Veem. Gewerkt wordt naar hoeveelheid vgehuurd
oppervlak. Aantal gewerkte uren per maand is gelijk aan tien procent van het aantal
meters huuroppervlak. Beloning: f15,- per uur.
Zwh
Zelfwerkzaamheid.
Zwh-commissie
Heeft tot taak de juiste man op de juiste plaats op het juiste tijdstip met het juiste
gereedschap de juiste klus te laten uitvoeren en kent daarom een eigen coördinator.
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