
ALV 2021 
 

Onderwerp : Algemene Leden Vergadering vereniging “Het Hazeleger’ 

  
 
Beste bewoners,  
 
We leven in een vreemde tijd op dit moment en het bestuur wil graag de hoop uit te spreken dat aan 
deze situatie snel een einde komt en dat u allen gezond blijft.  
Toch zijn er wel zaken die wij als bestuur moeten uitvoeren welke normaliter op onze Algemene 
Leden Vergadering bespreken. Echter het coronavirus en de richtlijnen hieromtrent maakt het niet 
mogelijk dit fysiek met ons allen gezamenlijk te houden. Daarom moeten we op een inventieve 
manier met de situatie om gaan.  
 

Even alle zaken op een rij :  

• Door Covid – 19 en de veiligheidsregels t.a.v. de  gezondheid kan er geen fysieke ALV 
worden gehouden met ca 120 personen. 

• Binnen de (te verwachten) maatregel(en) van de regering zal dit de eerste tijd ook niet 
mogelijk zijn. 

• We willen de (verplichte) ALV houden en afronden binnen de in de statuten gestelde 
termijn. 

• De ALV wordt digitaal afgewerkt middels diverse stukken, mails en stemmingen over 
{verplichte) onderwerpen. 

• Daarnaast is er mogelijkheid om op verschillende manieren uw menig, vraag, advies, enz. 
kenbaar te maken. 
 

Tijdpad: 
• 1 maart 2021  krijgt  u per e-mail alle stukken en voorstellen van het bestuur ontvangen. 

√  Deze brief 

√  De financiële jaarstukken 2020, inclusief begroting 2021 

 √  De MJOP (meer jaren ontwikkelingsplan 

 √  De kascontrole  

 √  Het jaaroverzicht 2020 

 
Interactie: 

• Naast deze stukken kunt u in deze ALV uw vraag, mening, advies kenbaar maken middels een 
e-mail. U kunt ook aangeven indien u interesse heeft in bestuurstaken. 

 

• De mails worden verzameld, en inclusief de reactie van het bestuur naar u allen verstuurd. 
 

• Daarnaast is het mogelijk, indien gewenst een 1 op 1 gesprek te voeren met een van de 
bestuursleden. 
U geeft via de mail op over welk onderwerp u wilt spreken. 
We maken een afspraak voor een 1 op 1 gesprek, zo mogelijk in de  buitenlucht, bijvoorbeeld 
onder de veranda.  

1 maart 



(we menen zo binnen de regels toch daar waar dat gewenst is, even meer persoonlijk contact 
te hebben voor de vergader punten.) 

 
We vragen u indien gewenst te reageren op een van bovengenoemde manieren voor 15 maart. 
 
We zullen de samenvattingen aan u versturen voor 15 april 
 

We vragen u, na al deze informatie gelezen en daarop eventueel gereageerd te hebben, in te 
stemmen met de begroting. Termijn: vóór 25 april 

 
1.  De penningmeester decharge te verlenen. (u bent het eens met de bevindingen van 

de kascommissie)  

2.  Goedkeuring van de begroting voor 2021.  

Let wel, als u hiermee instemt, dan stemt u ook in met de contributie voor 2021 van 
€ 300,-  

 

We vragen u over deze 2 punten uw stem per mail uit te brengen:  
U geeft dan 2x akkoord of niet akkoord. Dat kan in de volgende vorm :  
(conform de statuten kan slechts 1 stem per huis worden uitgebracht)  
 
Als vervanging van de A.L.V 2020 breng ik middels mail mijn stem uit over bovenstaande 2 
voorstellen:  
1. Akkoord / niet akkoord  

2. Akkoord / niet akkoord  

 
 
Wilt u uw stem uiterlijk 24 april uitbrengen > Mailadres: secretaris.hazeleger@gmail.com  
 
 
De kascommissie zal de binnengekomen stemmen controleren.  
 

Indien een aantal van meer dan 50% van de binnengekomen stemmen akkoord is met de 
voorstellen, worden deze aangenomen. Indien 1 of meer punten worden afgewezen zal het 
bestuur zoeken naar een oplossing om uit de impasses te komen.  

We brengen u voor 10 mei op de hoogte van de stemming. 
 

Tot slot: 
We begrijpen dat een dergelijke vervanging van de ALV niet de schoonheidsprijs verdient, maar de 
omstandigheden hebben ons doen besluiten dit op deze wijze te doen.  
 
Namens het bestuur,  
 

Remco Etten , Secretaris “Het Hazeleger” – (24) 
 

Henk van Eijk,   Voorzitter –  (77), 
Peter Jasperse,   Penningmeester – (36)  
Bas van Helden,  Algemeen  - (19)    
Arjen Heeres,   Groencommissie (75) 

15 maart 

15 april 

25 april 

Voor 25 april versturen a.u.b. 

10 mei 



Vereniging "Het Hazeleger"- Wolfheze 

 
Jaarverslag 2020 

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

• Dit jaar stond in het teken van de Covid-19 pandemie. 
Zo is de Algemene Leden vergadering (ALV) van 2020 op alternatieve wijze gehouden: 
via de mail, digitale stukken, digitale vragen en antwoorden. In de achtergrond zijn in 
kleine kring gesprekken gevoerd. 
Tot slot heeft u over 4 zaken uw stem laten gelden en deze stem per mail uit kunnen 
brengen. Na controle door onze kascommissie is de uitslag vastgesteld. 

 

• Met een aantal bewoners zijn gesprekken gevoerd in verband met vaak meer 
persoonlijk grieven en/ of wensen. Vaak zijn we tot een oplossing gekomen. 

 

• Bij binnenkomst van  Het Hazeleger is de melding “camera toezicht” geplaatst. De 
camera’s zorgen er hopelijk voor dat de illegale stortingen (2x plaatsgevonden) 
worden tegen gegaan. 
 

• Het was wederom een droog jaar. Zowel de droogte als de kevers in de 
dennenbomen hebben de bossen aangetast. In de geplande dunnings actie van 2021 
is hier extra aandacht voor. 
Onder leiding van Arjen Heeres, zijn we ons aan het voorbereiden op het dunningplan 
(kap, snoeien, frezen) voor 2021 

 

• Er zijn 2 nieuwsbrieven naar de leden verstuurd en vele nieuwsflitsen met betrekking 
tot zaken die door de gemeente zijn gestart. Waaronder de aanpak van de wegen in 
Wolfheze zelf. 
 

• Els Kaufman, ons “groene” bestuurslid nam na meer dan 25 jaar afscheid. Ze woont 
nu , samen met Ben, die eveneens afscheid nam als technische man bij de werkgroep 
verlichting , in Oosterbeek 
 

Bestuur van de vereniging: 
 
Het bestuur is per 31/12/21 als volgt samengesteld: 
 
Henk van Eijk (77) Voorzitter 
Peter Jasperse (36) Penningmeester 
Remco Etten (24) Secretaris 
Bas van Helden (19) Algemeen lid 
Arjen Heeres (75) Algemeen lid/werkgroep groenvoorziening 



Vereniging "Het Hazeleger"- Wolfheze
 

 
 
Toelichting bij de jaarstukken 2020
 

1.  Voordelig saldo 2020
Het jaar is geëindigd met een positief saldo van € 6.581,67. Voornamelijk te danken doordat er geen
onderhoud uitgevoerd is aan het bomenbestand. Voor dit jaar wordt daar groot onderhoud voor
gepland.
Ook het niet doorgaan van de fysieke ledenvergadering heeft aan het overschot bijgedragen. Voor
dit jaar wordt ervan uitgegaan dat deze wederom fysiek niet door kan gaan.

Het voorstel is het positieve saldo ten gunste te laten komen van de ‘voorziening groot onderhoud’.

2.  Bijdrage 2021
Deze is begroot op € 300, -. Vorig jaar € 325,-.

3.  Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
In de bijlage treft u het MJOP aan. Hiermee wordt duidelijk waarvoor wij reserveren (post ‘groot
onderhoud’). Per 31/12/20 is er een tekort van € 14.259,-. Afgelopen jaar is het tekort nauwelijks
verminderd. Het komend jaar wordt € 12.000 plus het positieve saldo toegevoegd waardoor er goed
ingelopen wordt.

4.  Bijdrage voorgaande jaren
Per 31/12/2020 had iedereen zijn bijdrage voldaan.

5.  Fiscaal
Het vermogen van onze vereniging in 2020 bedroeg per lid:

1/1/20 € 581,79

31/12/20 € 687,05

 
 
 
 





Balans

31-12-2020 31-12-2019
A. Activa

Vorderingen:

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

Geldmiddelen:

Rekening courant RABO 389,73 323,07
Bedrijfstelerekening 65.278,31 48.273,67

€ 65.668,04 € 48.851,38

B. Passiva

Diverse te betalen posten 0,00 225,00

Voorzieningen:

Groot onderhoud 55.810,20 48.217,54
Investeringen 2.289,00 1.329,01
Onvoorzien 987,17 487,17

€ 59.086,37 € 50.258,72

Saldo A - B € 6.581,67 -€ 1.407,34

Vereniging "Het Hazeleger" - Wolfheze



Vaste lasten en onderhoud

€ 7.865,00 contract parkonderhoud
123,22 GBLT
326,70 snipperen takkenafval
-153,93 doorbelaste kosten snipperen

40,72 reparatie hekwerk

€ 8.201,71

Elektra
€ 766,70

€ 766,70

Secretariaats- en vergaderkosten

€ 554,45 notariskosten ivm wijzigen statuten
330,95 afscheid bestuurslid Els

€ 885,40

Bankkosten

€ 109,45 bankkosten ABNAMRO

€ 109,45

Verzekeringen

€ 630,07 mandeligheidsverzekering

€ 630,07

Vereniging "Het Hazeleger" - Wolfheze

Baten en lasten 2020



2021 2020 2020 2019

A. Baten

Bijdragen € 25.800 € 27.950 € 27.950,00 € 25.800,00
Intrest 5 5 0,00 4,64

€ 25.805 € 27.955 € 27.950,00 € 25.804,64

B. Lasten

Vaste lasten en klein onderhoud € 10.000 € 14.000 € 8.201,71 € 13.869,36
Elektra 800 900 766,70 950,65
Secretariaats- en vergaderkosten 1.000 1.500 885,40 957,94
Bankkosten 130 130 109,45 119,31
Verzekeringen 650 650 630,07 614,72

Voorzieningen

Groot onderhoud 12.000 9.000 9.000,00 9.000,00
Investeringen 1.000 1.275 1.275,00 0,00
Onvoorzien 225 500 500,00 1.700,00

€ 25.805 € 27.955 € 21.368,33 € 27.211,98

Saldo A - B € 0 € 0 € 6.581,67 -€ 1.407,34

Begroting Werkelijkheid

Begroting 2021

Vereniging "Het Hazeleger" - Wolfheze



Groot 
onderhoud

Investeringen Onvoorzien

Saldo 31/12/2019 € 48.217,54 € 1.329,01 € 487,17
Saldo 2019 -1.407,34
Toevoeging vlgs. begroting 9.000,00 1.275,00 500,00
Uitgaven 2020 0,00 -315,01 0,00

Saldo 31/12/2020 € 55.810,20 € 2.289,00 € 987,17

Specificatie van uitgaven:

Groot onderhoud € 0,00

€ 0,00

Investeringen € 179,17 vogelhuisjes/tekst/verkeersborden
€ 135,84 camera's etc.

€ 315,01

Onvoorzien € 0,00

€ 0,00

Vereniging "Het Hazeleger" - Wolfheze

Voorzieningen per 31/12/2020





MJOP Het Hazeleger 2020
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Totalen 104.500 7.454 70.069 55.810 -14.259

Groot bosonderhoud 2016 10.000 1 10.000 2021 5 1 2.000 8.000
Onderhoud asfaltweg 2017 10.000 1 10.000 2022 5 2 2.000 6.000
Onderhoud halfverharde paden 2018 5.000 1 5.000 2023 5 3 1.000 2.000
Zakputten 2003 1.000 3 3.000 2023 20 3 150 2.550
Huisnummerborden 1986 25 16 400 2026 40 6 10 340
Informatiebord 1986 500 1 500 2026 40 6 13 425
Waarschuwingsmateriaal (pylons, borden) 1997 500 1 500 2027 30 7 17 383
Verkeersborden 2000 100 15 1.500 2030 30 10 50 1.000
Lampenkappen 1980 300 21 6.300 2030 50 10 126 5.040
Verlichtingspalen ex. kappen 1980 500 21 10.500 2030 50 10 210 8.400
Slijtlaag rondweg 2000 50.000 1 50.000 2030 30 10 1.667 33.333
Tuinbank 1993 150 2 300 2033 40 13 8 203
Gereedschapshuisje 2003 3.000 1 3.000 2033 30 13 100 1.700
Naambord bij ingang 2012 1.000 1 1.000 2042 30 22 33 267
Afsluitboom brandingang 2014 2.500 1 2.500 2049 35 29 71 429


