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Verslag Algemene ledenvergadering 

Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven 

Datum: Donderdag 2 april 2015 

Plaats: De Rotonde, Oosthoef 

Aanvang: 20:00 uur 
 

Aanwezig: 

Anton van Walstijn (DH50), Jeroen van Walstijn (DH50), Jaap Palsgraaf (HH27), Corinne Brunnekreef 

(DH37), Annie Romein (GH27), Hugo Scholten (FH43), Ruud Voordenhout (GH16), Ali van Schaik 

(HH42), Hennie te Winkel (JH2), Gerie Zanen (HH68), Dick Korthand (IH23), Olga Hoek (IH49), Michel 

Derks (EH3), C.A.J. Hoek(DH47), Martijn Prang (IH24), Kees Ykema (IH1), Dick de Vries (DH55), Anita 

van der Heijden (GH25), Jaap van der Heijden (GH25), Esther van der Veen (CH9),  Ger Standhardt 

(HH64), Benno Damsma (KH12), Ben Peters (EH20), Peggy en Jan Revet (BH13), Maaike Nordanus 

(AH8), Bas Bakker (DH18), Jaap van Rotterdam (GH28) 

Afwezig met kennisgeving: 

Astrid Zwaan, Annemarie de Vries, Sandra Silvis, Marcel de Jong 

 

 
1. Opening en mededelingen 

Speelplekken 

De vereniging heeft bericht ontvangen van de gemeente. Gezien de gehanteerde normen zijn er 

teveel speelplekken voor het huidig aantal kinderen. Er zou een speelplek moeten worden 

opgeheven. Dit wordt echter niet op korte termijn gedaan, maar is op langere termijn wel mogelijk. 

Hoe kijkt de vergadering hier tegenaan? Een tegenargument is dat de speelplaatsen niet alleen voor 

de kinderen zijn bestemd, maar ook speelplaats zijn voor een groeiend aantal kleinkinderen.  

Besluit: wij zijn tegen het afbouwen van speelplekken. 

Mededelingenborden 

De vorig jaar verkregen mededelingenborden worden nu gebruiksklaar gemaakt. Bij de 

vergunningaanvraag heeft de gemeente aangegeven dat we de achterban moeten raadplegen. Dat 

doen we bij deze. De beoogde locaties zijn bij de in- en uitgangen van de wijk. Bij de in- en uitgang 

Groene Eiland moeten we wellicht iets verder terug de wijk in. Ook de centrale speeltuin bij de 

Deborah Hoeve zou een goede locatie zijn. 

Besluit: de vergadering gaat akkoord met de plaatsing van mededelingenborden in de wijk. 
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2. Verslag ALV 15 april 2014 

Bij vermelding van de afwezigen moet de correcte naam Piet Romein (zonder j) zijn. 

De vergadering verleende het bestuur décharge op voorwaarde dat de kascontrole die op dat 

moment nog moest plaatsvinden positief was.  De kascontrole heeft daarna met positief resultaat 

plaatsgevonden.  

Guus Snaterse is vorig jaar geweest gast op de ALV geweest met een uitnodiging voor een workshop. 

Slechts één bewoner heeft deze workshop bijgewoond. Ben Peters geeft aan dat als we mensen 

uitnodigen we ons ook bewust moeten zijn dat men het fijn vindt als er response komt. 

De opgerichte Whatsappgroep heeft bijna het maximum van 100 deelnemers bereikt. Als dit 

maximum wordt overschreden moeten we ons beperken tot 1 deelnemer per adres. 

André Gibbon stelde een vraag over de inzamelplaatsen van afval. Dit is besproken met Cyclus. 

Cyclus ziet hierin vooralsnog geen aanleiding het schema aan te passen. 

Het verslag wordt hiermee goedgekeurd. 

 

3. Algemeen jaarverslag 2014 

Namens de gemeente was Laura Werger vertegenwoordigd en niet Hilde Niezen. 

 

4. Financieel jaarverslag 2014 

Aftredend penningmeester Benno Damsma licht de jaarcijfers toe. 

Is het blad goedkoper geworden? Deze was twee keer begroot, we hebben er een uitgebracht. 

Wat valt er zoal onder de post algemene kosten? Onder de post algemene kosten vallen diverse 

kosten als de aanschaf van een lamineerapparaat, zaalhuur voor ALV, catering, banners en 

materialen. 

De kascontrole heeft inmiddels plaatsgevonden . De kascontrolecommissie heeft haar goedkeuring 

verleend. 

Hiermee verleent de vergadering décharge voor het gevoerde beleid. 
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5. Begroting 2015 

We voorzien iets meer inkomsten door een hoger ledenaantal. De kosten nemen iets toe doordat er 

meer activiteiten zullen plaatsvinden. 

We zijn van plan kroonringen aan te schaffen voor het netter verzamelen van de plastic afvalzakken. 

Dit zal niet overal lukken, er wordt nog geïnventariseerd waar dit wel kan. 

De contributies lijken iets te hoog ingeschat. We stellen de inkomsten bij op een bedrag van € 4.000. 

De verzekeringen lijken ook iets te hoog ingeschat. Ook die stellen we bij zodat het begrote resultaat 

gelijk blijft.  

De begroting wordt hiermee goedgekeurd. 

 

6. Verkiezing kascontrolecommissie 

Reserve was Aernout Goedhart. Aernout schuift door en vormt nu samen met Marcel de Jong 

volgend jaar de kascontrolecommissie. Reserve wordt Ruud Voordenhout (GH34). 

 

7. Verkiezing bestuursleden 

Ger Standhardt verlaat het bestuur, de overige bestuursleden aanvaarden een nieuwe termijn. 

Onder luid applaus en met dankzegging voor zijn tomeloze inzet voor de vereniging nemen wij 

afscheid van Ger als bestuurslid. 

Er zijn twee kandidaten voor het bestuur: Bas Bakker en Jaap van Rotterdam. Zij stellen zich kort 

voor. Deze kandidatuur wordt van harte aanvaard, zodat het bestuur op volle sterkte blijft. 

De bestuursfuncties worden de eerstkomende bestuursvergadering vastgesteld. 

 

8. Jaarprogramma 

De werkgroep Jeugd heeft weer diverse activiteiten in petto: 

 Koningsdag: diverse spelletjes. 

 Midzomerfeest: activiteiten 

 Sint Maarten 

 Sinterklaas 

 Vossenjacht 
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Kunnen er geen activiteiten voor iets oudere kinderen (rond de 10 jaar) georganiseerd worden? 

Daarom wordt er een vossenjacht georganiseerd, en ook de disco op het Midzomerfeest is hiervoor 

geschikt. 

Kunnen er niet meer activiteiten voor ouderen georganiseerd worden? Het bestuur zal een oproep 

plaatsen op Facebook en website voor mensen die activiteiten willen organiseren. Gerie Zanen wil 

daarbij wel helpen. 

Belangrijk is dat mensen elkaar ontmoeten. Dat kan in de vorm van een bruispunt, maar kan ook een 

ander karakter hebben.  Kees Ykema zou zoiets wel willen organiseren en stemt hierover nader af 

met Ben Peters. 

Als er behoefte is aan bepaalde activiteiten  dan zoeken we graag met elkaar uit op welke wijze dat 

georganiseerd kan worden. Het is niet aan het bestuur om die activiteiten zelf te organiseren, het 

ondersteunt deze wel en maakt ze mogelijk.  

Het Midzomerfeest zou ook op het veldje tussen de Francisca Hoeve en de Helena Hoeve kunnen 

(KLOPT DIT?, jr) 

 

9. Energieaanpak Hoevebuurt 

Er lopen diverse initiatieven van Wijkteam Plaswijck. Onder meer het aanbod om een warmtescan 

van de eigen woning te laten maken. Binnenkort volgt er een specifiek aanbod voor onze buurt. Bij 

de mensen die zich op de informatieavond van het wijkteam hebben aangemeld heeft deze scan al 

plaatsgevonden. 

Naar aanleiding van de enquête door de werkgroep onderhoud zijn als speerpunten benoemd: 

isolatie en dakpannen. De werkgroep doet een oproep om behoeften te delen en op die manier 

aannemers te kunnen benaderen. Aannemers willen pas iets aan de prijs doen als ze in een keer door 

kunnen.   

Er spelen verschillende initiateven op dit gebied , bijvoorbeeld het verkennen van de mogelijkheden 

van een energiecoöperatie. Let goed op communicatie via website en Facebook. 

 

10. Rondvraag 

Alie van Schaik: Worden nieuwe aanmeldingen doorgegeven aan de contactpersoon? Dit gebeurt. 

Hoe dienen declaraties te worden ingediend? Dit kan met een bonnetje in de bus van de 

penningmeester (GH28). 
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Kan de veiligheidsapp geëvalueerd worden? Discussies worden soms erg uitgesponnen. Wat zijn de 

verwachtingen rond deze app? Het is de bedoeling dat mensen geattendeerd worden en opletten. 

Het draait om veiligheidsbeleving. We zullen aandacht schenken aan definitie en afbakening. 

Martijn Prang: is er iets bekend over de rondweg bij Reeuwijk? Zodra dit het geval is maken we dat 

bekend. 

Michel Derks: zouden we moeten uitzoeken op welke wijze mensen informatie willen ontvangen? 

Wellicht meer op papier? 

Ruud Voordenhout, Anita van der Heijden: kunnen we als vereniging iets aan de overlast van 

hondenpoep op de grasveldjes doen? Het is asociaal gedrag. Er zijn weinig effectieve maatregelen 

bekend. Aanspreken lijkt het enige dat werkt.  

Ben Peters: we worden als vereniging actiever, dat kost ook meer. Er zijn verschillende 

subsidiepotjes. Zijn er mensen die zouden willen uitzoeken welke mogelijkheden benut kunnen 

worden? 

Ben Peters: de gemeente gaat nadenken over herinrichting van het Groene Eiland, onder andere de 

spin. Zijn er mensen die hier vanuit de bewonersvereniging actief bij betrokken zouden willen zijn? 

Kees Ykema wil dit wel, neemt zelf contact op met gemeente. 

Ben Peters: er wordt gedacht aan een stadsbrede vervoersdienst. Men zoekt naar mensen die af en 

toe als chauffeur willen fungeren. Hugo Scholten is bij dit initiatief betrokken.  

Benno Damsma: we zijn de vaststelling van de contributie 2016 vergeten. Het voorstel is de 

contributie te handhaven. De vergadering gaat hiermee akkoord. 


