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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 

27 MEI 2013 

 

Aanwezig (zie tevens presentielijst ALV): 
N. Hollebeek (GH 19), G. Standhardt (HH 64), P. Revet J. Revet (BH 13), B. Damsma (KH 12), M. de 
Jong (FH 4), J.v.Heesewijck (FH 8), M. Weenink (HH 17), A. Gosselink (HH 18), M. Prang (IH 24), J. 
Both (IH 15), B. Peters (EH 20), B. Rüegg (FH 44), W. Beute (DH 22), M.v. Vroonhoven (FH 27), A. 
Romein P. Romein (GH 27), A. Rasker (GH 3), M. Slager (EH 1), M. Derks (EH 3), M. Noordanus (AH 
8), K.v.Leeuwen (JH 9), A. Zwaan (JH 3). 

 

1. OPENING / MEDEDELINGEN 
Ger Standhardt opent de ALV ’13 en heet de aanwezigen van harte welkom. Ger licht toe dat het 
afgelopen jaar bestuurlijk onvoldoende is gelukt om de voornemens van de ALV ’12 daadwerkelijk uit 
te voeren. Door verschillende factoren zijn vooral de uitvoerende bestuurlijke taken onder druk komen 
te staan en blijven liggen. Het is mede om die reden dat de ALV van vanavond vertraagd plaats vindt. 
Rachna Karels en Sander Hekelaar zijn met kennisgeving afwezig. Rachna heeft zich verkiesbaar 
gesteld voor een bestuursfunctie (zie onder 7). Sander heeft voor zijn vakantie schriftelijk kenbaar 
gemaakt dat hij zich door de drukte op zijn werk en het vooruitzicht dat dit niet op korte termijn zal 
verminderen genoodzaakt ziet zijn functie als secretaris neer te leggen omdat zijn bestuurstaken in 
grote mate zijn blijven liggen. Ger licht de vergadering toe dat hij en Nico niet bij machte zijn geweest 
om deze leemte (bestuurlijk) op te vullen. 
De presentielijst wordt rondgestuurd met het verzoek om deze in te vullen. 
 
Aansluitend ontstaat het organisatorische probleem wie de verslaglegging van deze ALV voor 
zijn/haar rekening wil nemen. Ben Peters (EH 20) is bereid dit te doen. 
 

2. NOTULEN ALV 26-04-2012 (tekstueel en n.a.v.) 
Aanhef: Maryse van Vroomhoven moet zijn ‘van Vroonhoven. 
  M. Derks is woonachtig op de EH e en niet op de GH 3  
 
Pag.1: 
Geen opmerkingen. 
Pag.2: 
A. Rasker (GH 3) vraagt of het n.a.v. de rondvraag in het eerste gedeelte daadwerkelijk is gelukt om 
bouwactiviteiten ( voorbereiding vervanging dakpannen, goten, onderhoud achterpaden, etc) op te 
zetten. Dit is door genoemde redenen niet het geval.  
Actie 13.1: Ben Peters (EH 20) : Inventarisatie kennis / diensten onder bewoners Hoevenbuurt 
 
Ger Standhardt merkt op dat Herman van der Bal niet actief aan de kascontrole heeft deelgenomen 
en dit daardoor volledig op de schouders van Michel Derks is komen te liggen. Michel stelt voor om 
voorkomend jaar een reserve lid te benoemen die in kan springen indien een lid van de kc onverhoopt 
verhinderd is (zie onder 6). 
 

3. JAARVERSLAG 2012 
Ger licht toe dat de werkgroep jeugd met de organisatie zich met het organiseren van activiteiten als 
Sint Maarten, Halloween en de lentedisco goed heeft gemanifesteerd. Een compliment waardig. 
De lustrumcommissie is van start gegaan met de voorbereidingen van het lustrumfeest. 
Besluitvorming en bestuurlijke consequenties komen bij agendapunt 5 aan de orde. 
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Ger licht toe dat het bestuur verder geen instrumenten meer heeft om op enige wijze te ageren tegen 
de inmiddels gerealiseerde verbreding van de A12. De (politieke, ambtelijke en bestuurlijke) discussie 
over de ontsluiting van de rondweg loopt nog. K. v. Leeuwen (JH 9) vraagt of het Goudse college 
door het bestuur is benaderd/bestookt met inhoudelijke vragen. Ger antwoordt dat dit niet het geval is. 
Alle contacten verlopen via het wijkteam Plaswijck. Vooralsnog lijkt het er niet op dat de gemeente 
Gouda voornemens is om bestuurlijk/ambtelijk de gemeente Bodegraven-Reeuwijk bij te staan. 
 
Besluit 13.1: De vergadering stelt het jaarverslag 2012 vast. 
 

4. FINANCIEEL JAARVERSLAG 
Nico licht het financieel jaarverslag toe. 2012 Was in financieel opzicht geen spannend jaar. De inning 
van de contributies is de meest tijdrovende klus gebleken. De financiële positie van de vereniging is 
goed.  
De kascontrole is dit jaar alleen door Michel Derks uitgevoerd. Hierbij zijn door hem geen 
bijzonderheden geconstateerd. Vanuit de vergadering worden geen inhoudelijke vragen gesteld. 
 
Besluit 13.2: De vergadering stelt het financieel jaarverslag 2012 vast en dechargeert, gehoor de 
kascontrolecommissie, de penningmeester voor het over 2012 gevoerde financiële beleid. 
 

5. BEGROTING 2013 
Nico licht de begroting 2013 als volgt puntsgewijs toe: 
5.1. Er is € 1.000,- begroot voor advocaatkosten i.r.t. de bezwaarprocedure van de rondweg; 
5.2. Er is € 1.000,- begroot voor de activiteiten van de werkgroep jeugd; 
5.3. Er is vanaf 2008 jaarlijks € 1.500 gereserveerd voor het lustrumfeest 2013. Met de reservering 

van € 1.500,- in de begroting 2013 beschikt de lustrumcommissie over een budget van € 7.500,-. 
 
De begroting van de lustrumcommissie is eerder dit jaar al verwerkt in de begroting 2013 en 
naderhand is de begroting doordat nieuwe activiteiten aan het programma werden toegevoegd, 
gewijzigd. Jeroen v. Heesewijck (FH 8) vraagt in welke mate dit het geval is. Nico antwoordt dat 
dit hem tot op het moment van deze ALV nog niet bekend is omdat niet bekend is of en in welke 
mate de vereniging een financiële bijdrage van de gemeente Gouda en/of het wijkteam Plaswijck 
tegemoet kan zien. Nico geeft aan daardoor uit hoofde van zijn functie geen vertrouwen te 
hebben in de commissie en heeft naar aanleiding hiervan het besluit genomen om zijn functie als 
penningmeester neer te leggen. 
 
Jan Revet (BH 13) licht namens de lustrumcommissie e.e.a. toe. Het behoeft geen betoog dat 
het lustrumfeest de sociale cohesie in de buurt in sterke mate bevordert. Peggy Revet heeft op 
de ALV ’12 het initiatief genomen om in samenwerking met Benno Damsma, Arno Gosselink, 
jeugdcommissie en Nico Hollebeek de voorbereidingen voor het feest te treffen. Die 
voorbereiding bevinden zich nog in het beginstadium omdat de eerste begroting weliswaar in 
maart gereed was, maar de ALV als besluitvormend orgaan uit bleef. Aansluitend ontstonden 
tijdens de vergaderingen van de lustrumcommissie nieuwe ideeën die van invloed zijn op de 
eerder aan Nico overhandigde begroting. Nico kan hierdoor niet achter de nieuwe ontwikkelingen 
staan en heeft vanuit zijn functie onvoldoende vertrouwen in de financiële onderbouwing van de 
actuele begroting. Dat standpunt wordt vanzelfsprekend gerespecteerd. De commissie heeft 
voortgeborduurd op het programma van 2008. Een prima programma met behoud van activiteiten 
voor de jeugd; de rommelmarkt; 7 workshops; een ballonnenwedstrijd; het initiatief van Astrid 
Zwaan (JH 3) voor de Hoeveband in oprichting; de BBQ, een DJ in de stijl van de ’70-er jaren tot 
nu en, als laatste zingeving: een zeskamp tussen de straatteams van alle Hoeves. Heel recent is 
de communicatie via website en social media (twitter en Facebook) opgestart. 
Benno Damsma (KH 12) licht vervolgens de begroting van de lustrumcommissie toe. 
Uitgangspunt was de gereserveerde € 7.500,- van de afgelopen 4 jaar en die van 2013 en een 
aanvraag aan gemeente/wijkteam Plaswijck van € 2.500,-. 
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Jeroen v. Heesewijck (FH 8) stelt aan de orde dat de benoemde € 7.500,- een afgebakend 
budget waar de commissie het mee zou moeten doen en in haar begroting/activiteiten rekening 
mee zou moeten houden. De vraag wordt gesteld of men aan sponsoring (bv Viavesta) heeft 
gedacht. 
Benno licht de kosten voor de benoemde onderdelen toe en stelt dat de bewoners ook een eigen 
bijdrage kwijt zijn aan BBQ en drank. Hier wordt geen winst op gemaakt, maar de vereniging 
schiet er ook niet bij in. 
 
Koen v. Leeuwen (JH 9) vraagt welk financieel gat er valt als de extra € 2.500,- wordt 
uitgegeven en hoe deze zich verhoud tot de toezeggingen van het wijkteam. Naar rato van de 
bijdrage van het wijkteam, wordt de overschrijding van het budget (met maximaal € 2.500,-) 
minder. Als het wijkteam € 1.500,- doteert, is de overschrijding € 1.000,- boven op de al 
gereserveerde € 7.500,-. 
 
Ben Peters (EH 20)  stelt voor dit in stemming te brengen en boven op de in de begroting 2013 
al gereserveerde € 1.500,-, maximaal € 2.500,- vanuit de algemene reserves beschikbaar te 
stellen aan de lustrumcommissie. 
Nico stelt aan de orde dat als de situatie zich voor doet dat dit budget opnieuw dreigt te worden 
overschreden, er een volgende ALV moet worden uitgeschreven om hierover opnieuw een besluit 
te nemen. 
 
Er volgt een korte discussie. Arno Gosselink ( HH 18) pleit er voor dat de vergadering vanavond 
een extra bedrag ter beschikking stelt aan de lustrumcommissie opdat de voorbereidingen voor 
het lustrumfeest nu voortvarend ter hand kunnen worden genomen en met de verdere 
voorbereidingen en reserveringen kan worden gestart. 
 
Ben Peters (EH 20) pleit er voor de positieve energie van de lustrumcommissie vast te houden, 
onze zegeningen te tellen met de energie van de leden van de lustrumcommissie. Dat vraagt van 
de aanwezige leden een andere mind-set. Niet denken in wat niet (meer)kan, maar vooral met 
elkaar creatief op zoek naar kansen en de mogelijkheden die er zijn om onze buurt – mede door 
het lustrumfeest – die positieve injectie te geven. 
 
Wout Beute (DH 22) stelt vast dat er door de veelvuldige bestuurswisselingen en 
begrotingsperikelen een ongezonde situatie is gecreëerd. Nico voegt toe onvoldoende 
vertrouwen in de (gewijzigde) begroting te hebben als ook de ledenadministratie nog niet op orde 
is. Bovendien is hij de mening toegedaan dat er weinig activiteiten voor de oudere 
Hoevebewoners worden georganiseerd. 
 
Arno Gosselink (HH 18)  stelt de vergadering de vraag of we nu door gaan met de organisatie 
van het lustrumfeest of niet.  
 
Maaike Noordanus (AH 8) vraagt in welke mate de zeskamp op de begroting drukt. Zijn we er 
financieel uit als deze activiteit € 1.500,- bedraagt en eventueel komt te vervallen. Zij stelt voor 
om desnoods van dat bedrag dan consumptiebonnen voor de leden beschikbaar te stellen. 
 
Peggy Revet (BH 13) stelt dat de lustrumcommissie met betrekking tot het inhoudelijke en 
definitieve programma van het lustrumfeest afhankelijk is van de besluitvorming in deze ALV. 
 
Arno Gosselink (HH 18) stelt dat louter representatieve activiteiten voor alle leeftijdscategorieën 
en doelgroepen worden georganiseerd. Juist om ook de doelgroep 14 – 25 te bedienen is 
uiteindelijk ook het idee voor de zeskamp ontstaan. De vereniging zou bijvoorbeeld ook een 
stand kunnen bemensen voor de ledenwerving van de laatste 20% bewoners die nog geen lid 
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zijn. Het feest is een prima platform om te werven en verbindingen te leggen en – voor het 
bestuur – haar oor te luisteren te leggen over wat er speelt en leeft. 
 
Michel Derks (EH 3) vraagt of in de begroting rekening is gehouden met inkomsten uit 
drankverkoop en BBQ. Benno antwoordt dat investering en verkoop tegen elkaar weg zullen 
vallen. BBQ-pakketten worden besteld n.a.v. het aantal aanmeldingen en de drank wordt zonder 
winst verkocht. 
 
Martine Slager (EH 1) vraagt of het eten beter geregeld is dan vorig jaar. Benno stelt de 
vergadering gerust dat lering is getrokken uit het lustrumfeest van ’08. 
 

Ger brengt in stemming of de vergadering boven op de gereserveerde € 6.000,- van de jaren 2009 t/m 
2012 en de gereserveerde € 1.500,- in de begroting 2013, aan de lustrumcommissie maximaal € 
2.500,- ter beschikking wil stellen uit de algemene reserves. 
 
Stemmen voor: 22.   Stemmen tegen: 2.    Onthoudingen: 1. 
 
Besluit 13.3: De vergadering stelt uit de algemene reserves maximaal € 2.500,- ter beschikking aan 
de lustrumcommissie t.b.v. de organisatie van het lustrumfeest 2013. Bijdragen van derden komen ten 
goede aan de algemene reserves. 
 
Besluit 13.4: De vergadering stelt met inachtneming van besluit 13.2 de begroting 2013 vast. 
 

6. VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE 
Michel Derks (EH 3) en Koen van Leeuwen (JH 9) stellen zich herkiesbaar als lid van de 
kascontrolecommissie. 
Marcel de Jong (FH 4) is bereid reserve kascontrolecommissielid te zijn. 
Besluit 13.5: De vergadering benoemt Michel Derks en Koen van Leeuwen tot kascommissie.  
 

7. VERKIEZING BESTUURSLEDEN 
Ger Standhardt (HH 64) stelt aan de orde dat Sander Hekelaar niet verkiesbaar is en Nico 
Hollebeek vanavond zijn functie heeft neergelegd. Hijzelf is nu 2 jaar voorzitter en in het uiterste geval 
bereid deze termijn met 1 jaar als voorzitter ad interim te verlengen.  
 
Ger deelt de vergadering mee dat Rachna Karels (?H ??) heeft zich verkiesbaar gesteld voor een 
bestuursfunctie. Ben Peters (EH 20) deelt mee dat Ger vanavond niet alleen naar huis gaat en stelt 
zich – met de beperkingen die zijn werk en andere bestuursfunctie hem opleggen, verkiesbaar. Peggy 
en Jan Revet (BH 13), Benno Damsma (KH 12) en Maaike Noordanus (AH 8) stellen zich 
eveneens als bestuurslid verkiesbaar.  
Bij stemming worden alle kandidaat-bestuursleden unaniem verkozen, waarmee de vereniging sinds 
lange tijd eindelijk weer een voltallig bestuur heeft.   
 

8. RONDVRAAG 
8.1. Astrid Zwaan (JH 3) vraagt of door de werkgroep natuur en milieu niet kan worden aangehaakt 

bij de landelijke schoonmaakdag.  
8.2. Michel Derks (EH 3) attendeert aanwezigen op een mogelijke poging tot een babbeltruc die hem 

en Martine een aantal weken geleden is overkomen. Hij heeft hiervan een melding gemaakt op 
de website; 

8.3. Ben Peters (EH 20) doet n.a.v. de vraag van Astrid de suggestie om tijdens het lustrumfeest te 
inventariseren wie naar de bereidheid om met elkaar meer te gaan ondernemen. Bijvoorbeeld 
m.b.t. het formeren van een sneeuwruimploeg op afroep, groentetuintjes in eigen beheer, etc.; 
Actie 13.2: Ben Peters (EH 20): Opzet intekenlijst maken voor lustrumfeest 
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8.4. Arno Gosselink (HH 18) doet het voorstel om het moment van het lustrumfeest te benutten om 
het aantal leden van 80% richting 100% te krijgen.  
Actie 13.3: Bestuur: Wervingscampagne nieuwe leden opzetten voor en tijdens lustrumfeest. 

8.5. Martijn Prang (IH 24) vraagt of de geasfalteerde paden langs de woningen in beheer bij de 
gemeente Gouda zijn of dat de vereniging verantwoordelijk is voor het onderhoud. Het laatste is 
het geval. Het Meldpunt Openbaar Gebied (MOG) van de gemeente Gouda is bereikbaar via 
het algemene nummer  14 01 82. Ben Peters (EH 20) doet de suggestie om meldingen ook via 
de applicatie ‘Buiten Beter’ (te downloaden via www.buitenbeter.nl ) te doen. De gemeente 
Gouda heeft weliswaar nog geen contract met de aanbieder van deze applicatie, maar meldingen 
worden als service wel doorgeleid richting gemeente. 

8.6. Maaike Noordanus (AH 8) stelt de vraag of het gegeven de goede financiële positie van de 
vereniging geen optie is om een gratis consumptie aan te bieden om zo meer leden te werven. 
Deze suggestie wordt door de vergadering van de hand gewezen omdat dit in het verleden 
helaas ook tot misbruik heeft geleid. 

8.7. Jeroen van Heesewijck (FH 8) stelt de vraag aan de orde of er bij de speelplek tussen de DH en 
FH geen tegels kunnen worden aangebracht omdat het zand nu tot één grote kattenbak is 
getransformeerd. Meldingen en verzoeken als deze dienen eveneens gericht te worden aan het 
MOG via 14 01 82. 

8.8. Ger Standhardt verwoordt een binnengekomen vraag van één van de leden of we niet kunnen 
bezuinigen op het 12 Hoevenblad en dit gaan digitaliseren. Er ontstaat een korte discussie 
waarbij ook waardering wordt uitgesproken voor een papieren versie (mede van belang voor 
advertentie inkomsten). Het bereik van de social media neemt inmiddels zienderogen toe en de 
techniek staat het toe om aan de homepage van de website een aanmeldknop toe te voegen 
waarmee een ieder zich kan aanmelden voor de ‘digitale nieuwsbrief in wording’.  
Het nieuwe bestuur zal zich hier mede over gaan buigen. 
Over een tweede vraag met betrekking tot een initiatief voor de ‘eetbare buurt’ wordt onder meer 
al verwezen naar de tuin die nu al bij het basketbalveldje achter de IH is gerealiseerd. 
 

9. SLUITING 
Ger Standhardt (HH 64) dankt een ieder voor de komst en inbreng; constateert tot zijn genoegen 
dat de vereniging boven verwachting nu een voltallig bestuur heeft en sluit te 21:35 uur de ALV 
2013. 
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Actiepuntenlijst 
ledenvergadering 

 
 
 
Nummer Door Omschrijving Status 
13.1 Ben Peters 

(EH 20) 
Inventarisatie kennis / diensten onder bewoners Hoevenbuurt  

13.2 Ben Peters 
(EH 20) 

Opzet intekenlijst maken voor lustrumfeest  

13.3 Bestuur Wervingscampagne nieuwe leden opzetten voor en tijdens 
lustrumfeest 
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Besluitenlijst 
ledenvergadering 

 
 
 
 
Nummer Door Omschrijving 
13.1 ALV De vergadering stelt het jaarverslag 2012 vast 
13.2 ALV De vergadering stelt het financieel jaarverslag 2012 vast en 

dechargeert, gehoor de kascontrolecommissie, de 
penningmeester voor het over 2012 gevoerde financiële 
beleid. 

13.3 ALV De vergadering stelt uit de algemene reserves maximaal € 
2.500,- ter beschikking aan de lustrumcommissie t.b.v. de 
organisatie van het lustrumfeest 2013. Bijdragen van derden 
komen ten goede aan de algemene reserves. 

13.4 ALV De vergadering stelt met inachtneming van besluit 13.2 de 
begroting 2013 vast. 

13.5 ALV De vergadering benoemt Michel Derks en Koen van Leeuwen 
tot kascommissie. 
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