
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging de Twaalf Hoeven 
 
 
Datum: Maandag 9 Maart 2020 
 
Plaats: De Rotonde, Zuidhoef 138 
 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Afwezig met kennisgeving:  

• Anita de Jong – GH 16 

• Nina Hoogeveen – LH 10 

• Ali van Schaik – HH 42 

• Ben Peters – EH 20 

• Els Scholten – FH 43 

• Hugo Scholten – FH 43 

• Martijn Prang – IH 24 
 
Aanwezig (Zie presentielijst): 

• Aernout Goudhart – EH 17 

• Goke Bouwens – HH 39 

• Patricia Jense – IH 9 

• Jan Revet – BH 13 

• Peggy Revet – BH 13 

• Ron Kompeer – IH 2 

• Familie Keunen – HH 59 

• Jos Mies – CH 4 

• Daan Stout – CH 6 

• Aad Agten – DH 46 

• Monica de Vogel – EH 9 

• Maaike Noordanus – AH 8 



• Sonja Regter – GH 14 

• Corrinne Vischer – DH 37 

• Ludo Vischer – DH 37 

• Nico Zaanen – FH 7 

• Janneke Zaanen – FH 7 

• Dick van Vooren – KH 29 

• Ruud Stipdonk – JH 9 

• Ingrid Stipdonk – JH 9 

• Martine Slager – EH 9 

• Romeijn – GH 27 

• Reetra – HH12 

• Marije van Vroonhoeven – FH 27 

• Tiemstra – KH 6 

• Gretha Beute – DH 22 

• Anneke van Schie – JH 15 

• René van Schie – JH 15 

• René Karels – IH 20 

• Joselien Derks – EH 3 

• Michel Derks – EH 3 

• Gerdien Corsel – JH 20 

• Dick de Vries – DH 55 

• Hennie te Winkel LH 2 

• Benno Damsma – KH 12 

• Joep Frieling – BH 35 

• Prins – IH 49 

• Annemarie de Vries – IH 6 

• Pier Romein – GH 27 
 
1. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering met de mededeling dat dit de 42e ALV is en 
heet alle aanwezigen van harte welkom. 
 
2. Verslag ALV 25 Maart 2019 
 
Geen op of aanmerkingen. Het verslag wordt vastgelegd.  



3. Algemeen jaarverslag 2019 
 
Highlights vermeld. Geen bezwaar.  
Het verslag wordt vastgelegd. 
 
4. Financieel jaarverslag 2019 
 
Kascontrole is geweest, decharge is verleend. 
Het financiële jaarverslag wordt vastgelegd. 
 
5. Begroting 2020 
 
Begroting van met name werkgroep Jeugd wordt teruggebracht naar iets boven 
niveau uitgaven 2019. 
Er komt een post diverse activiteiten waar onder andere vergaderingen, 
recepties, ouderenactiviteiten en feestavonden onder gaan vallen.  
De begroting wordt vastgelegd. 
 
6. Contributie 2021 
 
Contributie per 2020: € 12,00 bij automatische incasso en € 13,00 bij een 
rekening (acceptgiro). Voorstel is contributie op dit niveau te handhaven voor 
2021. 
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. Contributie voor 2021 wordt 
vastgelegd.  
 
7. Spreker Martin Polkamp aangaande verkeerscirculatieplan 
 
Gouda gaat zich vooral richten op het fietsvriendelijk maken van de stad. Al het 
autoverkeer moet over de stadsring gaan rijden. In het gekozen scenario lijkt te 
gaan worden ingezet op autoluwe zones. Met name het centrum moet autoluw 
worden. Dit betekent dat het verkeer tussen verschillende Goudse wijken om 
het centrum heen geleid zal worden.  
 
Er komen nog fysieke aanpassingen bij de schoolzones om snelheid nog verder 
in te dammen.  
 
Bewoners van de Bodegraafsestraatweg zijn in verweer gekomen en willen een 
doorsteek van de Plaswijkweg naar de provinciale weg. Het argument dat al het 



verkeer uit onze wijk komt, is weerlegd met kentekenonderzoek naar 
binnenkomend en uitgaand verkeer.  
 
Om te zorgen dat de doorsteek er niet komt, meer argumenten te verzamelen 
en de vinger aan de pols te kunnen houden worden nog gezocht: 

• Mensen die willen deelnemen in het participatietraject 

• Mensen die input kunnen leveren 

• Verkeerstellers 
 
Meer informatie kunt u vinden op https://www.bloemendaalplaswijck.nl/ .  
 
Het bestuur van bewonersvereniging de Twaalf Hoeven zal in nauw contact 
blijven met wijkteam Plaswijck over o.a. de doorsteek en de geluidsoverlast 
A12 alsmede andere zaken die de buurt Plaswijck aangaan.  
 
8. Punten Project Deltafiber 
 
Punten uit de brief van Deltafiber aan het bestuur doorgegeven. Belangrijkste 
punten: 

• Mocht reeds een contract zijn aangegaan met een provider die het 
signaal via Deltafiber verspreidt dan bent u gehouden aan de 
voorwaarden van dat contract.  

• Voor de mensen die geen contract hebben geldt dat de glasfiber kastjes 
gratis en vrijblijvend tot in de meterkast worden aangelegd gedurende 
de actie van Deltafiber in wijk.  

Eea wordt begrepen. Geen vragen.  
 
9. Spreker Peter Oskam Rekam 
 
COAX wordt in Plaswijck vervangen door glasvezel. Rekam werkt hierin samen 
met de partijen GlasDraad en KPN. Rekam wil een zo open mogelijk netwerk 
met zoveel mogelijk keuze.  
 
Men wil in de maand Maart beginnen met het aanleggen van de kabels. 
Convenant met gemeente wordt naar verwachting in de tweede week van 
Maart gesloten.  
 
Voor bewoners betekent dit dat er zowel een Deltafiber als Rekam kastje 
geïnstalleerd kan worden. Bewoners kunnen dan op een later moment voor 

https://www.bloemendaalplaswijck.nl/


een provider via glasvezel en een geschikt abonnement kiezen bij één van de 
twee providers.  
 
De aannemer komt namens Rekam de wijk in om de schouw te doen.  
ELKA is de aannemer die waarschijnlijk de aanleg in onze wijk gaat doen.  
 
Meer informatie alsmede contactgegevens kunt u vinden via deze link: 
https://rekamverbindt.nl/2019/10/14/rekam-glasdraad-en-kpn-werken-
samen-bij-verdere-uitrol-glasvezelnetwerk-in-gouda/  
 
10. (Her)verkiezing kascontrolecommissie 
 
De vergadering dankt Jan Revet en Michel Derks voor hun inzet voor de 
kascontrolecommissie.  
 
Verzoek vanuit de kascontrolecommissie is aanvraag kascontrole ongeveer een 
maand van tevoren met leden kascontrolecommissie te communiceren. Dit 
verzoek zal de penningmeester honoreren.  
 
De kascontrole is uitgevoerd en alles is in goede orde aangetroffen.  
Verklaring is door de kascontrolecommissie-leden getekend. 
 
De vergadering geeft decharge. 
 
Michel Derks is reserve voor de kascontrolecommissie voor het jaar 2020.  
Jan Revet en Dik van de Vooren stellen zichzelf beschikbaar voor de 
kascontrolecommissie voor 2020. Vergadering gaat akkoord.  
 
11. (Her)verkiezing bestuursleden 
 
Het huidige bestuur is het enige bestuur dat zich kandidaat heeft gesteld. 
Vergadering gaat met meerderheid akkoord. Het huidige bestuur blijft. 
Samenstelling: 

• Voorzitter – Olga Hoek 

• Penningmeester – Ruud Voordenhout 

• Secretaris – Peter van Gameren 
 

 

https://rekamverbindt.nl/2019/10/14/rekam-glasdraad-en-kpn-werken-samen-bij-verdere-uitrol-glasvezelnetwerk-in-gouda/
https://rekamverbindt.nl/2019/10/14/rekam-glasdraad-en-kpn-werken-samen-bij-verdere-uitrol-glasvezelnetwerk-in-gouda/


12. Jaarprogramma 2020 
 

• Werkgroep Jeugd 
Activiteiten voor 2020 zijn: 

• Vossenjacht 

• Halloween 

• St. Maarten 
 
In verband met het rondwarende Corona virus zijn voor 2020 de 
activiteiten eieren zoeken met Pasen en de Koningsspelen geschrapt.  
 
De activiteit Halloween is gepland onder het voorbehoud dat nieuwe 
leden zich aanmelden voor de werkgroep Jeugd. De werkgroep bestaat 
nu nog uit 3 leden, wat een te klein aantal is om een grote activiteit als 
Halloween te organiseren. Mensen die zich aan willen melden als lid van 
deze groep kunnen een email sturen naar: 
werkgroepjeugd@12hoeven.nl 

 

• Werkgroep Veiligheid 
Recentelijk is informatie verzameld over het aanbrengen van 
poortverlichting in de wijk. Dit initiatief wordt vanuit de gemeente nog 
steeds ondersteund. Meer informatie is te vinden op de website en 
Facebook pagina van de bewonersvereniging.  
 

• Werkgroep duurzaamheid/leefbaarheid 
Na het succes van vorig jaar wordt dit evenement nog groter opgezet dit 
jaar. Tevens zal het bestuur deze werkgroep om ondersteuning vragen 
voor uitwerking van het initiatief ‘groene daken’ zoals later besproken op 
vergadering en in dit verslag. 
 
Vragen aan deze werkgroep of aanmelding als lid van de werkgroep 
kunnen gestuurd worden naar leefomgeving@12hoeven.nl. 
 

• Werkgroep Onderhoud 
Deze werkgroep is slapend, maar bij vragen kunt u zich melden tot het e-
mailadres: onderhoud@12hoeven.nl. De email zal daar door één van de 
leden afgehandeld worden. Aanmelden als lid voor deze werkgroep kan 
via hetzelfde adres.  

mailto:werkgroepjeugd@12hoeven.nl
mailto:leefomgeving@12hoeven.nl
mailto:onderhoud@12hoeven.nl


• Werkgroep redactie 
Ger Standhardt is nu het enige redactielid. Peter van Gameren zorgt voor 
de inhoud op de facebook pagina, Peggy Revet voor Twitter, 
nieuwsberichten op Twitter liggen echter stil maar zullen dit jaar 
opgepakt worden door Peter van Gameren.  
 
Ger en Peter schakelen over een nieuw bulletin. De bedoeling is ieder 
kwartaal een Hoeveblad uit te geven. Astrid Zwaan zal kopij leveren voor 
ieder Hoeveblad met als thema: bijzondere bewoners uit de wijk.  
 
Kopij voor het Hoeveblad of aanmelden als lid van deze werkgroep kan 
via redactie@12hoeven.nl. 
 

• Werkgroep Communicatie 
Michel Derks is het enige lid van deze werkgroep. Michel draagt zorg 
voor de berichtgeving op de website. U kunt zich aanmelden om Michel 
te ondersteunen of een bericht sturen voor plaatsing op de website via: 
communicatie@12hoeven.nl. 
 

13. Projecten 
 

• Tafeltennistafel 
Het plaatsen van een tafeltennistafel is een initiatief dat stamt uit 2015 
en in gang is gezet door het toenmalige bestuur. Voor dit initiatief is 
1320 euro subsidie ter beschikking gesteld door het Oranjefonds.  
 
Dit jaar is het bestuur aan de slag gegaan met offertes te verzamelen om 
inzicht te krijgen in wat een daadwerkelijke plaatsing zou kosten. De 
geraamde kosten kwamen in de buurt van de 3.000 euro. Dit zou uit de 
verenigingspot betaald moeten worden, eventueel aangevuld met 
subsidies vanuit Jantje beton en GoudaPot.  
Naast de tegenvallende kosten van plaatsing leek ook het draagvlak voor 
het plaatsen van een tafeltennistafel afgenomen. Men leek bang dat een 
tafeltennistafel in de wijk een magneet voor hangjongeren zou worden. 
Daarom is in deze vergadering het draagvlak voor het project nogmaals 
gepeild.  

mailto:redactie@12hoeven.nl
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De uitslag van de stemming was als volgt:  

• 20 tegen plaatsing 

• 12 voor plaatsing 

• 5 onthoudingen 
 
Hiermee is het initiatief om een tafeltennistafel in de wijk te plaatsen van 
tafel.  
Namens het bestuur is Ben Peters in contact getreden met het 
Oranjefonds om uit te vinden of het geld teruggestort moet worden of 
dat een alternatieve bestemming aangewezen mag worden. Indien dit 
het geval is, is de vraag ook uitgezet bij het Oranjefonds aan welke 
voorwaarden een alternatieve bestemming moet voldoen.  

 

• AED in de wijk 
Na het in 2019 mislukken van het initiatief om een AED in de wijk te 
plaatsen via https://buurtaed.nl is bewoonster Els Scholten in 2020 met 
een nieuw initiatief begonnen dat wij vanuit bestuur en vereniging van 
harte ondersteunen.  
 
Waar in het eerste initiatief geld via een online crowd funding actie werd 
verzameld, en waarbij het benodigde bedrag niet gehaald is, wordt deze 
keer door initiatiefnemers, bestuur en straatcontactpersonen aan de 
deur gecollecteerd. De coördinatie van dit initiatief ligt bij mevrouw Els 
Scholten, Peter van Gameren zal vanuit het bestuur coördineren en 
ondersteunen, ook richting contactpersonen.  
 
Gelukkig wordt dit initiatief vanuit de vergadering ook breed gedragen. 
Met overgrote meerderheid besluit de vergadering tot een garantstelling 
vanuit de vereniging van 1000 euro. 
 
Garantstelling en gecollecteerde fondsen worden gebruikt voor  

• Aanschaf AED (indicatief 2.000 euro) 

• Montage AED (indicatief 300 euro) 

• Onderhoud en verzekering AED (indicatief 78 euro per jaar) 

• Vergoeding Stroomkosten (indicatief 25 euro per jaar) 
Met initiatiefneemster is afgesproken dat gecollecteerde gelden aan de 
Bewonersvereniging de Twaalf Hoeven gestort zullen worden en dat 
bestuur samen met intiatiefneemster zorg zal dragen voor aanschaf en 
installatie.  

https://buurtaed.nl/


• Steiger tegenover de buurttuin 
Het bestuur heeft initieel onderzoek gedaan naar het plaatsen en 
onderhouden van een steiger tegenover de buurttuin bij het Groene 
Eiland.  
 
Om eea aan de vergadering te presenteren is een visualisatie gemaakt en 
zijn diverse offertes opgevraagd. Visualisaties zijn aan de vergadering 
gepresenteerd en kostenramingen van ongeveer 13.000 euro zijn aan de 
vergadering bekend gemaakt. Dit met de aantekening dat het bestuur 
zich in zou zetten subsidies te verkrijgen voor dit mooie project bij o.a. 
GoudaPot, Oranjefonds en het fonds Gouda 750.  
 
De vraag die bij de vergadering voor lag wat de volgende: 
Is er voldoende draagvlak voor dit project die een verdere tijdsbesteding 
van het bestuur rechtvaardigt?  
De stemming was als volgt: 

• Voor – 17 stemmen 

• Tegen – 20 stemmen.  
Daarmee is het initiatief van tafel en gaat het bestuur zich richten op 
andere projecten.  
 

• Groene daken  
Door mevrouw Heijsteeg is de vraag bij het bestuur neergelegd of zij de 
mogelijkheden willen onderzoeken van het groen maken van daken van 
schuren en carport.  
 
Het bestuur heeft dit verzoek welwillend ingewilligd en gaat samen met 
de werkgroep leefomgeving de mogelijkheden hiertoe onderzoeken. De 
bevindingen zullen op een nader te bepalen tijdstip aan de bewoners van 
de wijk gepresenteerd worden.  

 
14. Rondvraag 
 
De vergadering verzoekt het bestuur wegen te vinden om de jongere leden 
meer bij de vereniging te betrekken.  
 
Vanuit de vergadering wordt het verzoek geuit de mededelingenkasten meer 
actueel te houden. Mevrouw Bouwens verklaard zich bereid mee te helpen de 
inhoud van de kasten meer actueel te houden.  
 



15. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt alle aanwezigen voor 
hun komst. 


