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Algemeen jaarverslag 2015 

 
Algemeen 
Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven behartigt sinds 1978 de belangen van de bewoners van de 
Hoevebuurt.  Zij doet dit door het organiseren van activiteiten, het bevorderen van het woon- en 
leefklimaat en door het vertegenwoordigen van de bewoners in contacten met diverse instanties, 
zoals de gemeente, de politie en Rijkswaterstaat. 
 

Leden 
De vereniging telde op 31 januari 2015 339 leden. Op een huizenbestand van 428 is daarmee 79% 
van de huiseigenaren lid van de vereniging. Ten opzichte van 2014 betekent dit een daling van 3 
leden (1%). De Hoeve met het hoogste percentage leden is de Ida Hoeve, waar op één huis na 
iedereen lid is. De Hoeve met het laagste percentage leden is de Klazina Hoeve, waar iets meer dan 
de helft van de bewoners lid is. In 2015 is veel energie gestoken in het up to date krijgen van het 
ledenbestand. Daar kwam bij dat de bank ons adviseerde om, in verband met de overgang naar IBAN 
nummers, de incassomachtiging opnieuw te laten indienen.  
 

Bestuur 
De bezetting van het bestuur in het verenigingsjaar 2015 was als volgt: Ben Peters (voorzitter), Bas 
Bakker (vice-voorzitter),  Jaap van Rotterdam (penningmeester), Jan Revet (secretaris), Maaike 
Noordanus (contact werkgroep jeugd) en Peggy Revet (ledenadministratie, contactpersonen). 
Maaike Noordanus en Jan Revet hebben aangegeven hun bestuurswerkzaamheden te willen 
beëindigen. 
 

Contactpersonen, commissies en werkgroepen 
Daar waar het bestuur zorgt voor coördinatie en continuïteit, worden activiteiten door een grotere 
groep vrijwilligers bedacht en uitgevoerd. Zo kennen we de contactpersonen. Iedere straat heeft er 
een. Zij onderhouden het contact met straatgenoten, zorgen voor het uitdelen van informatie en 
begroeten nieuwe bewoners. Daarnaast kennen we diverse werkgroepen.  In 2015 waren de 
volgende werkgroepen actief: 
 

 Werkgroep Jeugd 

 Werkgroep Leefomgeving 

 Werkgroep Onderhoud 
 

Werkgroep Jeugd 
De werkgroep Jeugd is sinds jaar en dag actief en organiseert leuke activiteiten voor de jongste jeugd 
in de wijk. Dit jaar vonden er verschillende activiteiten plaats rond Koningsdag, Midzomer, Sint 
Maarten en Sinterklaas. In september werd voor de jeugd een Vossenjacht georganiseerd. 
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Werkgroep Leefomgeving 
Op 19 januari was de werkgroep aanwezig bij een zogenaamde “voorlopersbijeenkomst”, 
georganiseerd door de raadswerkgroep Maatschappelijke Vergroeningsagenda van de gemeente. Dit 
heeft geleid tot een voorstel van de werkgroep dat in december door de gemeenteraad werd 
aangenomen. In april is in Gouda de Coöperatieve Energie Vereniging Gouda opgericht. De 
coöperatie wil een bewonersplatform voor voorlichting en kennisuitwisseling zijn, maar beoogt 
uiteindelijk ook het collectief inkopen van energie danwel het gezamenlijk (dus goedkoper) uitvoeren 
van energiebesparende maatregelen. Er vond dit jaar geen gezamenlijke schoonmaakdag plaats. In 
2015 is een tweede buurttuin tot volle wasdom gekomen. De buurttuinen zijn een fijne plek om 
elkaar te ontmoeten en lekker buiten bezig te zijn. 
 

Werkgroep Onderhoud 
De werkgroep Onderhoud is in het najaar van 2015 opgericht. Martijn Prang, Denny Kortland en Ben 
Peters (namens bestuur) vormen tot nu toe samen deze werkgroep. De werkgroep Onderhoud stelt 
zich ten doel de belangen van de leden van de vereniging in relatie tot het onderhoud van de 
woningen extern te behartigen. Tegelijkertijd zal de werkgroep een signalerende en adviserende rol 
vervullen naar het bestuur en leden(vergadering). De werkgroep heeft via een enquête 
geïnventariseerd welke thema’s het meest om aandacht vragen. Dit zijn dakpannen en vloer-, spouw 
en dakisolatie.  
 

Overige initiatieven 
 
WhatsApp-groep 12Hoeven Waakzaamheid 
In samenwerking met de gemeente zijn bij de ingangen van de wijk borden geplaatst die het publiek 
attendeert op het bestaan van een Whatsapp-groep in de wijk. Op 30 september werden de borden 
door de burgemeester ‘onthuld’. Inmiddels heeft de Whatsapp-groep het maximum van 100 leden 
bereikt. 
 
Informatiekasten 
Dit jaar zijn de informatiekasten in gebruik genomen die ons via Aad Agten en zijn werkgever Croda 
ter beschikking zijn gesteld. Zij vormen een welkome aanvulling voor de nieuwsvoorziening. 
 
Kerstgroet 
In december hebben we bij de twee hoofdingangen van de wijk weer een (verlichte) kerstboom 
geplaatst en een banier met kerstgroet opgehangen.  
 
Buurtcadeau Oranje Fonds 
De bewonersvereniging heeft het Buurtcadeau van het Oranje Fonds ontvangen. Het Buurtcadeau is 
een gift van € 3000 voor actieve bewonersorganisaties. Het bedrag dient besteed te worden aan 
activiteiten die de sociale cohesie in de wijk bevorderen. Het Buurtcadeau is gekoppeld aan de 
straatprijs van de Postcodeloterij. Toen deze in de buurt viel bleken wij de dichtstbijzijnde organisatie 
die voor dit Buurtcadeau in aanmerking kwamen. Toen in de zomer bleek dat wij voor dit cadeau in 
aanmerking kwamen hebben wij via de website en Facebook de vraag uitgezet hoe we een dergelijke 
gift het beste konden besteden. Na inventarisatie is door het bestuur een voorstel uitgewerkt, 
waarop het Oranje Fonds haar fiat heeft gegeven.  
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Het voorstel bevatte de realisatie van een jeu de boulesbaan voor met name de wat oudere 
bewoners in de wijk, de aanschaf van bloembollen ter verfraaiing van de wijk, en het plaatsen van 
een extra picknicktafel en een betonnen tafeltennistafel voor de jeugd. Met de realisatie van deze 
initiatieven zal in 2016 een aanvang worden gemaakt. 
 

Tot slot 
Ook in 2015 werd er door een kleine groep bewoners veel werk verzet. Alle lof voor een ieder die 
weer geheel belangeloos zijn of haar tijd in dienst van de vereniging heeft gestoken! Binnen het 
bestuur gaan enkele mutaties plaatsvinden. Los van de redenen van bestuurders om te stoppen is 
het niet meer dan gezond dat er een zekere roulatie plaatsvindt en er continu vernieuwing 
plaatsvindt. Hoewel er nog altijd veel gebeurt en gedaan wordt kan een vereniging niet bestaan 
zonder denkers en doeners die hetzij structureel danwel incidenteel een steentje bij willen dragen. 
Een paar uurtjes helpen bij een activiteit is al waardevol. Kan je ook iets bijdragen? Meld je aan! 
 
Namens het bestuur, 
 
Jan Revet 
Secretaris 


