
Vereniging "Het Hazeleger"- Wolfheze 
 

Wolfheze, 11 maart 2020 
 
 

Uitnodiging 
 
 
 
Geachte mevrouw/mijnheer, 
 
 
Het Bestuur van de Vereniging “Het Hazeleger” Wolfheze nodigt u uit voor de 43e 

jaarlijkse Algemene Leden Vergadering die wordt gehouden op: 
 
 
Vrijdag 20 maart 2020 
Aanvang 19.45u. (inloop 19.30u) 
Lokatie: gebouw De Zijsprong van ProPersona te Wolfheze 
 
 
 
 
19:30u. Ontvangst met koffie/thee 
 
19:45u. Aanvang vergadering 
 
 
Agenda 
 
1. Opening en welkom 
 
2. Workshop: “Beter stoken met minder overlast” 

Presentatie:  Dhr. Wijbrand Pauw. 
 
 
****.  Korte pauze   **** 
 
 
21:00u.  Start vergadering 
 
4.  Mededelingen en ingekomen stukken 
 
5.  Rondvraag 
 
6.  Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart 2019 
 
7.  Algemeen Jaarverslag 2019 



 
7a,  Jaarverslag 2019 – werkgroep “Verlichting” 
7b, Jaarverslag 2019 - werkgroep “Groen-/Wegenonderhoud’ 
 
 
8. Financieel verslag 2019, verslag kascommissie,  

* MeerJarenOnderhoudsPlan,  
* Begroting 2020  
* Vaststelling bijdrage 2020 

 
11. Sluiting en vaststelling voorlopige datum jaarlijkse Algemene Leden 

Vergadering 2021. 
 
 
Eindtijd: +/- 22:15u. 
 
Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een drankje en een hapje. 

 

Stemmingen: 

Er wordt gestemd over:  

• goedkeuring kas-controle commissie (verzoek decharge te verlenen) 

• begroting 2020 

• vaststelling hoogte bijdrage 

 

 

 

 

 
Notitie i.v.m. Corona virus: 

- We gaan ervan uit dat zonder hand schudden we elkaar ook een goede 
vergadering toewensen. 

- Mocht u klachten hebben, zoals in de richtlijnen van het RIVM, dan verzoeken 
we u niet naar deze vergadering te komen, dan wel een vertegenwoordiger te 
sturen. 

- Mocht de situatie zich voordoen dat ook in Nederland scholen en 
evenementen gesloten en/of afgelast worden, dan overwegen wij deze 
vergadering te verplaatsen naar een latere datum. 

- We informeren u tegen die tijd middels een nieuwsflits. 
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Jaarverslag 2019 

 
 
 
In het afgelopen Verenigingsjaar zijn o.a. de volgende zaken aan de orde geweest: 
 

• De aanpassing van de statuten, maart 2019, is in de ALV aangenomen. Dit nadat de 
commissie alle stemmen in had geteld.  
De statuten zijn ondertussen notarieel vastgelegd en dus van kracht. 

 

• De Wolfhezeweg en inrit zijn heringericht en voorzien van een betere asfaltsoort (iets 
stiller, en dat is merkbaar.) en een maximum snelheid van 60 km/uur. De overlast is 
mede door veel vooroverleg met de bouwers, beperkt gebleven.  

 

• De wegen binnen Het Hazeleger zijn voorzien van onderborden: “eenrichtingverkeer, 
geldt niet voor fietsers”. Dit is vergelijkbaar met de verkeerssituatie in de gemeente 
om ons heen. 

 

• Er is dit jaar voor het eerst een formele bomenschouw gehouden, met als doel 
onveilig situaties te vermijden. Er moesten 30 bomen gekapt worden uit voorzorg of 
omdat ze door de droogte of dennenscheerder al (vrijwel) dood waren. Tegelijkertijd 
is gekeken naar de mogelijkheden van herbeplanting. 
 

• Net zoals enkele gemeente om ons heen houden we deze schouw om de drie jaar. 
Het vereniging-bos blijft dan behalve mooi, ook zo veilig mogelijk. 

 

• Er is dit jaar een aanbesteding voor het parkonderhoud gedaan. Het beste 
kwaliteit/prijs gunstige bedrijf is door ons gekozen. 

 

• Er zijn 2 nieuwsbrieven naar de leden verstuurd. 
 

• Ook dit jaar zijn er weer bewoners geschoold in het gebruik van de AED. 
 

Bestuur van de vereniging: 
 
Het bestuur is per 31/12/19 als volgt samengesteld: 
 
Henk van Eijk (77) Voorzitter 
Peter Jasperse (36) Penningmeester 
Remco Etten (24) Secretaris 
Bas van Helden (19) Algemeen lid/werkgroep energie transitie 
Els Kaufman (68) Algemeen lid/werkgroep groenvoorziening 
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Vooruitzichten 2020, vereniging Het Hazeleger 
 
 

• Door o.a. droogte, de letterzetter en ‘oude bomen” verwacht de vereniging dat de 

kosten voor bos onderhoud en het veilig houden daarvan in de komende jaren zullen 

toenemen. 

 

• Er wordt gekeken naar mogelijkheden om afvaldumping te voorkomen, verkeerd 

parkeren te ontmoedigen, en daar waar mogelijk groenvoorziening te verbeteren aan 

te passen. Goede ideeën zijn welkom. 

 

• We stellen het op prijs als leden zich betrokken voelen tot het werk van de vereniging 

goede ideeën (op alle gebied) inbrengen en wellicht samen een aantal zaken 

oppakken. 

• Informatie lange termijn:  
In 2021 wordt er weer een uitdunning uitgevoerd van bomen op verenigingsgrond. Daarbij 
kan elke eigenaar zich bij aansluiten, om zodoende de kap kosten te beperken. (In 2016 is dit 
voor het eerst gedaan) 

 
Ter Info; Mocht u geïnteresseerd zijn of meer informatie wilt ontvangen om lid te worden van het 
bestuur, neemt u dan contact op met de secretaris (Remco Etten/24) 
secretaris.hazeleger@gmail.com. 

 

 

Het bestuur, vereniging Het Hazeleger. 

 

 

mailto:secretaris.hazeleger@gmail.com
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Toelichting bij de jaarstukken 2019 
 
 

1.  Nadelig saldo 2019 
Het jaar is geëindigd met een negatief saldo van € 1.407,43. Voornamelijk veroorzaakt door de 
schouw van ons bomenbestand en de daaruit voortkomende werkzaamheden.  
Het voorstel is het negatieve saldo ten laste te laten komen van de ‘voorziening groot onder-
houd’. 

2.  Bijdrage 2020 
Deze is begroot op € 325, -. Deze verhoging is noodzakelijk vanwege de verwachte hogere 
kosten aan het bomenonderhoud (letterzetter!) 

3.  Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
In de bijlage treft u het MJOP aan. Hiermee wordt duidelijk waar wij voor reserveren (post ‘groot 
onderhoud’). Per 31/12/19 is er een tekort van € 14.398,-. Afgelopen jaar is het tekort met 
€ 3.000,- verminderd. Het komend jaar wordt € 7.500 (9.000 minus het tekort over 2019) toege-
voegd waardoor er komend jaar helaas niet ingelopen wordt. 

4.  Bijdrage voorgaande jaren 
Per 31/12/2019 had iedereen zijn bijdrage voldaan. 

5.  Fiscaal 
Het vermogen van onze vereniging in 2019 bedroeg per lid: 

1/1/19 € 422,49 
31/12/19 € 581,79 

 

 
 



Balans

31-12-2019 31-12-2018
A. Activa

Vorderingen:

Bijdragen eigenaren € 0,00 € 0,00
Intrest RABO 4,64 3,65
Diverse vorderingen 250,00 250,00

Geldmiddelen:

Rekening courant RABO 323,07 1.986,82
Bedrijfstelerekening 48.273,67 37.270,02

€ 48.851,38 € 39.510,49

B. Passiva

Diverse te betalen posten 225,00 9,95

Voorzieningen:

Groot onderhoud 48.217,54 37.771,12
Investeringen 1.329,01 1.495,83
Onvoorzien 487,17 -1.212,83

€ 50.258,72 € 38.064,07

Saldo A - B € 1.407,34- € 1.446,42

Vereniging "Het Hazeleger" - Wolfheze



Vaste lasten en onderhoud

€ 8.944,32 contract parkonderhoud
117,34 GBLT
798,60 schouw bomenbestand

5.743,14 vellingwerkzaamheden
-1.975,81 doorbelaste vellingkosten

-210,00 houtopbrengst
165,00 AED training
286,77 gladheidsbestrijding

€ 13.869,36

Elektra
€ 950,65

€ 950,65

Secretariaats- en vergaderkosten

€ 700,73 jaarvergadering en notulen
135,82 website
121,39 div. secretariaatskosten

€ 957,94

Bankkosten

€ 119,31 bankkosten ABNAMRO

€ 119,31

Verzekeringen

€ 614,72 mandeligheidsverzekering

€ 614,72

Vereniging "Het Hazeleger" - Wolfheze

Baten en lasten 2019



2020 2019 2019 2018

A. Baten

Bijdragen € 27.950 € 25.800 € 25.800,00 € 30.100,00
Intrest 5 10 4,64 3,65

€ 27.955 € 25.810 € 25.804,64 € 30.103,65

B. Lasten

Vaste lasten en klein onderhoud € 14.000 € 12.000 € 13.869,36 € 9.062,72
Elektra 900 830 950,65 730,20
Secretariaats- en vergaderkosten 1.500 1.500 957,94 1.043,20
Bankkosten 130 130 119,31 119,38
Verzekeringen 650 650 614,72 601,73

Voorzieningen

Groot onderhoud 9.000 9.000 9.000,00 8.000,00
Investeringen 1.275 0 0,00 0,00
Onvoorzien 500 1.700 1.700,00 9.100,00

€ 27.955 € 25.810 € 27.211,98 € 28.657,23

Saldo A - B € 0 € 0 € -1.407,34 € 1.446,42

Begroting Werkelijkheid

Begroting 2020

Vereniging "Het Hazeleger" - Wolfheze



Groot 
onderhoud

Investeringen Onvoorzien

Saldo 31/12/2018 € 37.771,12 € 1.495,83 € 1.212,83-
Saldo 2018 1.446,42
Toevoeging vlgs. begroting 9.000,00 1.700,00
Uitgaven 2019 0,00 -166,82 0,00

Saldo 31/12/2019 € 48.217,54 € 1.329,01 € 487,17

Specificatie van uitgaven:

Groot onderhoud € 0,00

€ 0,00

Investeringen € 166,82 tekst/verkeersborden

€ 166,82

Onvoorzien € 0,00

€ 0,00

Vereniging "Het Hazeleger" - Wolfheze

Voorzieningen per 31/12/2019



MJOP Het Hazeleger 2019
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Totalen 104.500 7.454 62.615 48.218 -14.398

Groot bosonderhoud 2016 10.000 1 10.000 2021 5 2 2.000 6.000
Onderhoud asfaltweg 2017 10.000 1 10.000 2022 5 3 2.000 4.000
Onderhoud halfverharde paden 2018 5.000 1 5.000 2023 5 4 1.000 1.000
Zakputten 2003 1.000 3 3.000 2023 20 4 150 2.400
Huisnummerborden 1986 25 16 400 2026 40 7 10 330
Informatiebord 1986 500 1 500 2026 40 7 13 413
Waarschuwingsmateriaal (pylons, borden) 1997 500 1 500 2027 30 8 17 367
Verkeersborden 2000 100 15 1.500 2030 30 11 50 950
Lampenkappen 1980 300 21 6.300 2030 50 11 126 4.914
Verlichtingspalen ex. kappen 1980 500 21 10.500 2030 50 11 210 8.190
Slijtlaag rondweg 2000 50.000 1 50.000 2030 30 11 1.667 31.667
Tuinbank 1993 150 2 300 2033 40 14 8 195
Gereedschapshuisje 2003 3.000 1 3.000 2033 30 14 100 1.600
Naambord bij ingang 2012 1.000 1 1.000 2042 30 23 33 233
Afsluitboom brandingang 2014 2.500 1 2.500 2049 35 30 71 357



Jaarverslag 2019 
Onderhoudswerkzaamheden woonwijk Het Hazeleger, 
 
 
Onderhoud langs wegen en paden 
 
Het groenbedrijf v.d Bijl en Heierman hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd 
volgens offerte 2019: 
 
Groen: 
Plantvakken: schoonhouden en snoeien. 
Blokhagen knippen bij de ingang en Middenlaan. 
Bermonderhoud (bosmaaien), totale lengte 2.5 km. 
Gras/wandelpad langs de Wolfhezerweg maaien gedurende het groeiseizoen. 
Beplanting en bomen langs verharde en onverharde paden snoeien. 
Afvoeren van alle vrijgekomen materialen. 
 
Onderhoud wegen en paden: 
Lantaarns (21), verkeersborden en witte slagboom schoonmaken (1x per jaar). 
Uitvullen van onverharde paden met granietsplit (gaten opvullen). 
Schoonhouden van zes straatputten. 
Losmaken en uitscheppen van vier spoelgaten. 
Schoonvegen van asfaltwegen (machinaal). 
Bladruimen en verwijderen naalden van wegen en onverharde paden in de herfst. 
Afvoeren van alle vrijgekomen materialen. 
 
 
Bomenkap 
 
Door de droogte zijn er bomen langs de wegen in slechte toestand geraakt (risico van 
omvallen). Deze zijn in najaar door Smit Bosplanning gekapt. Totaal waren dit 12 fijnsparren, 
enkele berken en één conifeer. 
 
 
Eikenprocssierups 
 
Ook is de eikenprocessierups in ons bosgebied gesignaleerd. Ze maken meestal hun nesten 
in de inlandse eik. 
Het kan helpen wanneer er mezen in de buurt van eiken kunnen nestelen.(nestkasten) 
 
 
Waarschuwingsborden 
 
Bij werkzaamheden aan huis of tuin zijn er waarschuwingsborden te leen. Ze staan 
opgeslagen in het groene huisje aan de Middenlaan. Bestuursleden hebben een sleutel. 
 



Vereniging Het Hazeleger-Werkgroep Verlichting 
JAARVERSLAG 2019 
 
 
Samenstelling WG-verlichting: 
Jochem Mollema (nr. 14) 
Bas van Helden (nr. 19) 
Ben Kaufman (nr. 68) 
Herman Vedder (nr.69) 
Peter Jasperse (nr.36) 
WG-Adviseur : Jan Dielen (nr. 47) 
 
 
Taak WG: 
Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting in ons park. 
 
 
Storingen / Onderhoud: 
Opnieuw zijn er in heel 2019 geen lampen vervangen. Mogelijk is komend jaar een “lawine” 
aan kapotte lampen te verwachten. 
De voorraad reserveonderdelen is nog voldoende en vraagt nog geen aanvulling. 
 
Mochten er lampen kapot gaan dan graag even een telefonisch melding bij één van 
de bovengenoemde werkgroepleden (graag het lantaarnnummer aangeven, zie kaartje) 
 
Wegens zichtbare schampschade op de paal van #1 en #4, zouden schrikblokken gewenst 
zijn bij lantaarn #1, #2 en #4 (zie kaartje). 
 
 
Waarschuwing / Informatie Kabeltracés: 
Dringend verzoek om bij voorgenomen graafwerkzaamheden rekening te houden met de 
kabels die op ca. 1 mtr. diepte onder de grond liggen. Deze kabels zijn niet gemarkeerd met 
een “graaf-lint”. Het risico van beschadiging bij graafwerk is dus vrij hoog !! 
Nadere informatie over de (geschatte) tracés is op te vragen bij de Werkgroep Verlichting! 
 
 
Overzicht jaarverbruiken: 
2011: 4454 KWh 
2012: 4224 KWh 
2013: 4346 KWh 
2014: 4283 KWh 
2015: 4354 KWh 
2016: 4436 KWh 
2017: 4287 KWh 
2018: 4031 KWh 
2019: 4182 KWh 
 
 
Namens de werkgroep “Verlichting”, 
Ben Kaufman 



 
Locatie en nummering van lantaarns in het Hazeleger 


