
Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging de Twaalf Hoeven

Datum: donderdag 16-9- 2021

Plaats: Nabij de buurttuin

Aanvang: 20.00 uur

Aanwezig: zie presentielijst

Afwezig met kennisgeving: Fam. Duimelaar, DH 32

Aanwezig:

● Esther van der Veen– CH 9
● Jan Alblas - BH 18
● Hugo Scholten – FH 43
● Diana Alblas – FH 45
● Chris Koetsier– GH 7
● Joost Troost – GH 29
● Marieke Voordenhout – GH 34
● Ger Standhardt  – LH 30
● Dhr Frentz – CH 18
● Suzan van Barlingen – AH 1
● Cathelijne Bouwens – DH 21
● Monica Koetsier – EH 9
● Benno Damsma – KH 12



● René Karels – IH 20
● Willy Karels- IH 20
● Michel Derks – EH 3
● Dick de Vries – DH 55
● Benno Damsma – KH 12
● Annemarie de Vries – IH 6
● Jaap Palsgraaf – HH 27
● Piet Romein – GH 27

1. Opening en mededelingen

Bij afwezigheid van de voorzitter opent de secretaris de vergadering met de
mededeling dat dit een bijzondere ALV is , zowel qua locatie als weer de eerste
ALV sinds de restricties rondom Covid en heet alle aanwezigen van harte
welkom.

Voornemen is om de oude vergaderplanning weer aan te houden. Dit betekent
een ALV in het begin van het jaar. Het liefst in Januari.

Ondanks werving is er weinig animo voor bestuurstaken.

Olga Hoek ( de voorzitter) kan vandaag niet aanwezig zijn en zal zich
terugtrekken voor het komende bestuursjaar.

Ruud Voordenhout is aanwezig als penningmeester.
Peter van Gameren is aanwezig als secretaris.
Erna van der Woude is aanwezig en heeft zich aangemeld voor hand &
spandiensten voor met name de secretariële taken. De officiële titel is dan ook
vastgesteld als assistent-secretaris.

De krappe bezetting heeft gevolgen voor de activiteiten van de vereniging.
Komt later terug op de agenda.

2. Verslag ALV 9 Maart 2020

Werkgroep duurzaamheid/leefomgeving is actief: het huidige project A 12
loopt goed. Dit zal later nog terugkomen. De A 12 is het enige project dat actief
getrokken wordt binnen de werkgroep leefomgeving. Dit later.

Op de vorige ALV is Martin Pohlkamp spreker geweest.



Destijds leek de doorsteek van de Plaswijckweg naar de Rondweg in

Reeuwijk er vrijwel zeker niet te komen. Wel komen er autoluwe zones in

de stad en schoolzones in onze wijk.

Spreker Peter Oskam van Rekam is gekomen aangaande de aanleg van

glasvezel in de wijk.

De KPN is nu (2021) begonnen met het aanleggen van de kabels voor

glasvezel. In het vorige jaar was dat Delta fiber.

Veel verenigingsactiviteiten die op het programma stonden zijn door

Corona niet doorgegaan.

Het betrekken van jongeren bij de vereniging blijft lastig.

Highlights zijn besproken en het verslag wordt vastgesteld.

3. Algemeen jaarverslag 2020

Het ledenaantal is het laatste jaar stabiel gebleven t.o.v. het jaar ervoor

maar door de afgelopen 5 jaar afgenomen.

De straatcontactpersonen hebben een actieve rol gespeeld in 2020, ook

voor de werving voor de aanschaf van een AED en bij het stabiel houden

van het ledenaantal in 2021.

De AED is het grote succes van het coronajaar; dank aan alle

straatcontactpersonen, initiatiefnemers, installateur, leverancier, bewoners

van FH 17 waar de AED een droge plek heeft gevonden, bestuur en

donoren.

Werkgroep veiligheid

Mensen kunnen zich nog aanmelden voor poortverlichting. Dit kan alleen

individueel en alleen als huiseigenaar. Aanmelden via de site van de

gemeente Gouda

https://www.gouda.nl/direct-regelen/geld-en-werk/subsidie-aanvragen/ve

rgoeding-poortverlichting/.



werkgroep jeugd

Na een jaar luwte wordt momenteel volop aan de opstart na de Corona

periode; vossenjacht en halloween staan weer op de planning. De

werkgroep Jeugd wordt bedankt voor het verzorgen van het presentje aan

alle leden rond de kersttijd.

werkgroep leefomgeving/duurzaamheid

Deze werkgroep is actief met name op het gebied van de A12. Aangezien

overige initiatieven stil liggen is het voorstel de naam van de werkgroep

leefomgeving / duurzaamheid te veranderen naar werkgroep A12. Dit plan

gaat achteraf niet door omdat nu ook op het gebied van energietransitie

meer activiteiten ontplooid gaan worden.

Voor het aanpakken van de fijnstof- en geluidsoverlast van de A12 blijkt

het belangrijk om richting Rijkswaterstaat de plannen breed te trekken.

Met de Reeuwijk groep wordt er nu een plan opgesteld. Er wordt met

diverse opties gerekend als het opleggen van zonnepanelen en afvangen

van (ultra)fijnstof. Nadere informatie is te verkrijgen via de website

https://a12gouda.nl/.

Dit project binnen de werkgroep krijgt een eigen budget.

Voor de vakantie zijn er 7000 flyers verspreid in Gouda noord en Reeuwijk.
Deze flyeractie en contact met de media heeft geleid tot bijna 2000
handtekeningen voor een petitie om de overlast van de A12 aan te pakken.

Er zijn gesprekken met Landal die ook grote overlast ondervinden van de A12.

Er zijn ook gesprekken met politieke partijen.

De 23ste is er weer een vergadering.

Het is nu een goed moment voor de gemeentelijke agenda om er aandacht
voor te vragen.

Er is een breed draagvlak nodig, individuele klachten helpen niet omdat die
afgedaan worden met een standaardantwoord door RijksWaterstaat.

Er wordt gesteld dat men volgens het model geen last kan ondervinden. Breed
draagvlak onder diverse gemeentes is nodig om Rijkswaterstaat te bewegen om

https://a12gouda.nl/


in actie te komen. Te beginnen met een daadwerkelijke meting van geluid en
fijnstof.

Wb de overlast door fijnstof is er contact met een vooraanstaand Europees
expert die ook nu bij Tata steel actief is. Deze persoon gaat in het aanpakken
van de overlast van de A12  mogelijk ook ingezet worden voor een pilot traject
waarbij koolstof omgezet wordt in bouwmateriaal. De gemeente lijkt hier
ontvankelijk voor en dan is er sprake van een win win situatie.

Op de Plaswijckweg zelf komt een 30 km/u zone; het asfalt hetzelfde maar er
komen optische vlakken die de weg smaller doen lijkt. ‘Psychologisch bedrog’
wat blijkt te werken.

De bollenplantdag is niet doorgegaan ivm Corona. Voor 2021 wordt deze

optie open gehouden. Het zou mooi zijn als vrijwilligers zich zouden

melden om dit op te pakken.

Project energietransitie

Er is geen man/vrouw kracht vanuit onze buurt om een eigen geluid aan

dit project te geven ( nu is er vrijwel alleen afstemming en een geluid via

wijkteam Plaswijck), dit is jammer.

Gelukkig meldt op de vergadering Dhr Frentz zich aan om hiermee aan de

slag te gaan.

Werkgroep Onderhoud (inclusief project groene daken)

Werkgroep onderhoud ligt goeddeels stil. Eigenlijk wordt alleen project

groene daken actief getrokken.

Tot nu toe hebben 11 mensen zich aangemeld voor groene daken. Dit punt

is nog in behandeling. Indien er concrete belangstelling is graag een mailtje

aan de secretaris@12hoeven.nl met als onderwerp ‘groene daken’.

Het bestuur bekijkt waar ze advies over kan geven ; opties zijn:

-belangstelling per straat/blok peilen en bedrijven benaderen en een

quantum korting regelen bij bedrijven als meerdere mensen uit een straat

een groen dak willen

- een doe het zelf instructie op de site



- suggestie wordt gedaan om als tussenvorm de mensen te betrekken die

al een groen dak  hebben. Er bleken op de vergadering bewoners met een

groen dak bereid om hun kennis/ervaring te delen . Via

secretaris@12hoeven.nl kan interesse kenbaar gemaakt worden met deze

buurtbewoners in contact te komen. De secretaris zal deze mensen

vervolgens bij elkaar brengen.

Werkgroep redactie (en communicatie)

De werkgroep redactie en communicatie worden samengevoegd en krijgen

een gezamenlijk budget.

Het Hoeveblad is met regelmaat uitgebracht. Streven is 4 maal per jaar, in

ieder seizoen één, met variërende thema’s.

Facebook en de website worden doorgaans simultaan en regelmatig

bijgewerkt.

De whatsapp groep waakzaamheid werkt evenals de diensten app, al zou

hier nog wel meer informatie uitgewisseld kunnen worden.

Het verslag wordt vastgelegd.

mailto:secretaris@12hoeven.nl


4. Financieel jaarverslag 2020

Er is meer geld binnengekomen door de werving voor de AED en meer in kas
doordat activiteiten niet zijn doorgegaan.

Kascontrole is geweest, de handtekening is gezet door de kascommissie , niet
aanwezig maar decharge is verleend.

Indien gewenst kan het jaarverslag opgevraagd worden bij de penningmeester.

Het financiële jaarverslag wordt vastgelegd onder de voorwaarde dat
decharche op papier getoond kan worden.



5. Begroting 2021

Ieder jaar wordt 1500 euro gereserveerd voor het lustrumfeest. Dit blijft zo.

Het wordt ook tijd op zoek te gaan naar mensen die het volgende lustrum in

2023 willen organiseren.

Er zal meer geld gereserveerd worden voor het Hoevenblad.

De bollen poot en opruimdag wordt vanaf dit jaar door de vereniging

gefinancierd en blijft niet bij individuele bewoners. Het zou fijn zijn als

vrijwilligers zich zouden melden om deze dag te organiseren.

De bruisavond en het zomerfeest zijn ivm corona maatregelen niet

doorgegaan. Dit geld blijft voor het volgende jaar gereserveerd in de pot van

de vereniging.

Er is budget voor ouderenactiviteiten. Ouderen dienen zelf voorstellen in te

dienen bij het bestuur om aanspraak te maken op deze pot.

Er is een vraag over de afschrijving van de AED, graag 1 op 1 afstemmen met
Benno Damsma

De begroting wordt vastgelegd.



6. Contributie 2021

Vraag wordt gesteld wat we nu met contributie moeten doen in deze situatie ?

Tot nu toe wordt de contributie bepaald voor het volgende jaar.

Stemming gedaan of de contributie begin 2022 wordt bepaald of om
contributie gelijk te laten blijven.

Voorstel is contributie op hetzelfde niveau te handhaven voor 2022.

Contributie per 2022 wordt vastgesteld op € 13,00. Bij automatische

incasso wordt € 1,00 korting gehanteerd.

De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. Contributie voor 2022 wordt
vastgelegd.



7. Bestuur

Applaus voor secretaris Peter van Gameren en penningmeester Ruud
Voordenhout.

De vergadering dechargeert Olga Hoek als voorzitter en Olga  is bij dezen

voorzitter af. De functie is nu vacant en voor 2022 wordt er zowel een nieuwe

voorzitter  als secretaris gezocht.

Peter van Gameren blijft secretaris tot februari onder voorbehoud dat er een

jurist aangetrokken kan worden om dicht te timmeren wat aansprakelijkheden

zijn (buiten fraudezaken om)  van bestuursleden in de nieuwe wet over

statuten.

Er is gepeild of er een jurist in de wijk is die dit kan uitzoeken, hier is geen

reactie opgekomen.

De vergadering kent € 1500 toe van het budget om hier juridische bijstand voor

in te huren en om ook de benodigde verzekeringen af te sluiten.

De LSA, waar de vereniging lid van is, heeft wellicht info over juridische zaken of

waar informatie te vinden is. De secretaris zal deze actie verder inzetten.

Opmerking: Bij het wijzigen van de statuten is de meerderheid van alle leden

nodig. Indien niet genoeg leden aanwezig zijn op de vergadering, kan een

tweede vergadering worden uitgeschreven voor dezelfde avond en dan mag de



statutenwijziging bij meerderheid van stemmen worden goedgekeurd (of

afgewezen).

De vraag wordt gesteld; Wat als er in februari geen nieuwe secretaris is? Wordt

de geldpot dan opgemaakt op initiatief van wijkbewoners of wordt de

vereniging slapende gehouden? Punt komt terug op de volgende vergadering,

hopelijk begin 2022.

8. Rondvraag

Zijn er kandidaten voor de kascontrole commissie ?

Michel Derks geeft zich op, in principe met Dik van de Vooren. Dik wordt hier

nog over benaderd.

Jan Revet is reserve voor de kascontrolecommissie voor het jaar 2021.

Vergadering gaat akkoord.

Wat is de visie/ het beleid van de vereniging omtrent het verwijderen van

bomen. In de DH waren er opeens bomen weg.  Er zijn ook klachten van

sommige bewoners van de IH over wortels van bomen waar men moeilijk over

heen kan rijden. Dit zijn de oudste bomen uit de buurt, die juist als groene

buurt bekend staat. Er leeft zorg dat ook deze bomen zomaar zullen

verdwijnen, soms onder het mom “ dat het zieke bomen zijn”.



In de krant wordt wel aangekondigd dat er bomen gekapt gaan worden.

Suggestie; pak het als straat aan, mogelijk kunnen de straatcontactpersonen

hier een actieve rol in spelen.

In de EH is een groep actief die wil helpen, het bestuur kan hen aan elkaar

koppelen.

Als vereniging vinden wij het belangrijk dat het groen behouden blijft. Het

initiatief ligt bij de bewoners zelf om acties op te zetten die het behoud van het

groen nastreven. Het bestuur zal faciliteren. Daarmee is verondersteld

antwoord gegeven op de vraag wat de visie is van het bestuur op het groen in

de wijk.



15. Sluiting

De secretaris sluit de vergadering om 22.30 uur en dankt alle aanwezigen voor

hun komst.


