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Vereniging "Het Hazeleger"-  
Wolfheze

Beste bewoners, 


Vorig jaar spraken we de hoop uit dat we dit jaar (2022) weer gewoon in 
maart een fysieke ledenvergadering zouden kunnen houden. De situatie 
rond covid – 19 en de steeds wisselende varianten zijn de reden dat ook 

dit jaar geen fysieke ALV wordt gehouden.

 

Onze overwegingen:  
• Door Covid – 19 en de veiligheidsregels t.a.v. de gezondheid kan er niet een-

voudig een fysieke ALV worden gehouden met ca 140 personen. 

• Binnen de (te verwachten) maatregel(en) van de regering zal dit de eerste tijd 

ook niet “gewoon” mogelijk zijn. Te denken valt aan een 2G of 3G toegangs-
controle bij binnenkomst, eerst een zelftest, enz. Daarnaast zouden we graag 
zien dat iedereen zich plezierig en veilig voelt op een dergelijke fysieke ver-
gadering. 


• We willen de (verplichte) ALV houden en afronden binnen de in de statuten 
gestelde termijn in een digitale versie. Over de financiën 2021, begroting 
2022 en contributie kan dan gestemd worden. 


• Los van de (verplichte) ALV willen we bekijken of het mogelijk is later in het 
jaar als dat binnen de regels weer mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld september, 
een inloop/gespreksmiddag te houden. U kunt dan met elkaar en het bestuur 
van gedachten wisselen over het reilen en zeilen en plannen in en voor het 
Hazeleger. 


Tijdpad:  
Hierbij ontvangt u de hieronder vermelde stukken en voorstellen van het be-
stuur.


• Het jaaroverzicht 2021/vooruitzicht 2022

• Verslag Groenvoorziening

• Verslag werkgroep Verlichting

• De financiële jaarstukken 2021, inclusief begroting 2022

• De MJOP (meer jaren ontwikkelingsplan)

• De bevindingen van de kascontrole


Hebt u nog vragen, opmerkingen of aanvullingen, dan kunt u zich tot een van 
de bestuursleden wenden. (via mail of persoonlijk).  
Vragen en antwoorden zullen met u allen gedeeld worden. 


U kunt ook aangeven indien u interesse heeft in bestuurstaken. 


Algemene Leden Vergadering Vereniging “Het Hazeleger’ 
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7 maart 

We vragen u vóór 7 maart uw stem per e-mail uit te brengen over:

1. De penningmeester decharge te verlenen. (u bent het eens met de bevin-

dingen van de kascommissie).

2. Goedkeuring van de begroting voor 2022.  

Let wel, als u hiermee instemt, dan stemt u ook in met de bijdrage voor 
2022 van € 275,-.


U geeft dan 2x akkoord of niet akkoord. Dat kan in de volgende vorm: 

Als vervanging van de A.L.V 2020 breng ik middels mail mijn stem uit over beide 
voorstellen:  
1. Akkoord / niet akkoord  
2. Akkoord / niet akkoord 

(conform de statuten kan slechts 1 stem per huis worden uitgebracht) 

 
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 wor-
den afgewezen zal het bestuur zoeken naar een oplossing om uit de impasses 
te komen. 

We brengen u voor 2 april op de hoogte van de stemming. 


Tot slot:  
We begrijpen dat een dergelijke vervanging van de ALV niet de schoonheids-
prijs verdient, maar de omstandigheden hebben ons doen besluiten dit op deze 
wijze te doen.

Daarbij hebben we de hoop verderop in dit jaar, zoals in de opening  
aangegeven, toch een VVE- vergadering te beleggen, waarbij een ieder,  
zonder belemmeringen, welkom is.  
Daarover hopen we u in juni nader te berichten. 


Namens het bestuur,

 
Remco Etten , Secretaris (24) 


Wilt u uw stem uiterlijk 7 maart uitbrengen?  
Mailadres: secretaris.hazeleger@gmail.com 
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In het afgelopen Verenigingsjaar zijn o.a. de volgende zaken aan de orde  
geweest: 


• De ALV is dit jaar digitaal gehouden. Dit door de beperkingen die het 
Covid-19 virus ons heeft opgelegd. Ieder heeft kunnen stemmen over een 
aantal onderwerpen en ieder heeft zijn mening kunnen geven of vragen kun-
nen stellen.  

• Er zijn verschillende nieuwsbrieven verstuurd.  

• We hebben geprobeerd om, als wijk of woonkern van Wolfheze, mee te kun-
nen doen voor de aanleg van glasvezel. De animo was ruim voldoende. De 
medewerking van Delta niet.  
Helaas nog geen keuzevrijheid voor het Hazeleger.  

• De website is aangepast. Nu ook geschikt voor andere formaten schermen, 
en niet alleen een pc. Daarnaast is de site nu meer secure: https i.p.v. het 
oude http. 

• Het Licht en Luchtplan is gestart. Na een positieve start, met o.a. de boom-
veiligheidscontrole, en goede planning, zijn we geconfronteerd met zeer 
hoge prijzen van de deelnemende bosbedrijven. Een ronduit verkeerde in-
schatting van de prijzen door firma Borgman. Financieel is dit voor menig 
deelnemer een teleurstelling, waardoor die begrijpelijkerwijs afhaken. 

• De werkgroepen ’Groen’ en ’Verlichting’ hebben prima werk verricht. 


Jaaroverzicht 2021

Vereniging "Het Hazeleger"-  
Wolfheze
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Vooruitzichten 2022  

• Dode en gevaarlijke bomen op verenigingsgrond worden gekapt. (Dit is 
een uitwerking van het BVA (Boom Veiligheid Advies), onderdeel van het 
Licht en Lucht Plan 2021.  

• Onderhoud rondweg en middenweg. In de MJOP (bijgevoegd bij de  
financiële stukken) kunt u lezen dat we dit jaar de mogelijkheid hebben on-
derhoud aan het wegdek uit te voeren. Er wordt naar slechte/zwakke plekken 
gekeken en indien nodig worden deze gerepareerd. In 2017 is voor het laatst 
onderhoud aan de weg uitgevoerd.  

• Het bestuur wil graag met u nadenken over de toekomst verharding van de 
rond-en middenweg. In 2030 is deze ’afgeschreven’ en wordt wellicht ge-
schraapt, waarna een nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht. Er zijn ook ande-
re mogelijkheden: klinkers, beton(stroken), gravel, een combinatie, deels as-
falt, deels klinkers, enz.  
Middels een werkgroep willen we daarover gaan nadenken en informatie ver-
zamelen.  

• Er wordt gekeken naar mogelijkheden dit jaar naast de digitale vergadering 
(ALV), later in dit jaar, een andere vorm van overleg, vergadering, bijeenkomst 
te organiseren. Uiteraard alleen als dat veilig mogelijk is.  

Het bestuur 

Bestuur van de vereniging: 
 
Het bestuur is per 31/12/22 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
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Op het groenonderhoudscontract voor 2021 is ruim 1600 euro bespaard 
t.o.v. 2020 door het in eigen beheer uit voeren van de volgende werk-
zaamheden: 

• Knippen van de blokhagen bij de ingang en de middenweg

• Wassen verkeersborden, lantaarns en witte hek bij de Wolfhezerweg


In de zomer van 2021 is met het bureau Borgman Beheer Advies een start ge-
maakt met een vervolg op het Licht- en luchtplan van 2016.  
Een veertigtal bewoners heeft hieraan meegedaan. Een boomspecialist van 
Borgman is op bezoek geweest om vooral de veiligheid van de bomen op hun 
perceel te beoordelen.  
Helaas heeft dit in het vervolg, door hoge prijzen in aanbiedingen van bosaan-
nemers, niet geresulteerd in een collectieve gunning van de uitvoering van 
boomwerkzaamheden in de tuinen van alle deelnemende bewoners.  
Uitvoering van boomwerkzaamheden voor de percelen van de Vereniging Het 
Hazeleger en een kleine groep nog deelnemende individuele bewoners zal be-
gin 2022 door Van de Bijl & Heierman uitgevoerd gaan worden.


In de bospercelen van de Vereniging langs de Wolfhezerweg zijn zaailingen van 
diverse struiken en bomen aangeplant om de ontwikkeling van de ondergroei in 
deze bospercelen te versnellen. De zaailingen zijn afkomstig uit eigen percelen 
en hoefden niet aangekocht te worden.

Ook zijn in deze percelen bloksgewijs Amerikaanse vogelkers (bospest) en 
bramen bestreden.


Verslag Groenvoorziening Hazeleger 2021

Vereniging "Het Hazeleger"-  
Wolfheze
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Samenstelling WG-verlichting: 
Jochem Mollema (nr. 14)

Bas van Helden (nr. 19)

André van de Bruinhorst (nr. 70)

Herman Vedder (nr. 69)

Peter Jasperse (nr. 36)

WG-Adviseur : Jan Dielen (nr. 47)


Taak WG: 
Het beheren en onderhouden van de openbare verlichting op ons park.


Storingen / Onderhoud: 
In 2021 zijn er: 4 lampen vervangen. Het betrof lantaarn #9, #5, #14 en #15.

De voorraad reserveonderdelen is nog 5 lampen en 10 starters. Wellicht bin-
nenkort lampen aanvullen afhankelijk van nog te vervangen armaturen.


Mochten er lampen kapot gaan dan graag even een (telefonische) melding bij 
één van de bovengenoemde werkgroepleden (graag het lantaarnnummer aan-
geven, zie kaartje)


Waarschuwing / Informatie Kabeltracés: 
Dringend verzoek om bij voorgenomen graafwerkzaamheden rekening te hou-
den 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 graaf-
werk 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

2020: 3968 KWh (7 jan. tot 31 dec.)

2021: 4151 KWh (31 dec tot 3 jan.)


Namens de werkgroep ’Verlichting’, André van de Bruinhorst

Werkgroep Verlichting Jaarverslag 2021 

Vereniging "Het Hazeleger"-  
Wolfheze
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Locatie en nummering lantaarnpalen op Het Hazeleger
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Toelichting bij de jaarstukken 2021 

Voordelig saldo 2021 
Het jaar is geëindigd met een positief saldo van € 4.704,43. Voornamelijk te danken doordat 
er geen ander onderhoud nodig was dan aan het verlaagde (groen)onderhoudscontract.  

Ook het voor de 2e keer niet doorgaan van de fysieke ledenvergadering heeft aan het over-
schot bijgedragen.  

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

Bijdrage 2022 
Deze is begroot op € 275, -. Vorig jaar € 300,-.

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
In de bijlage treft u het MJOP aan. Hiermee wordt duidelijk waarvoor wij reserveren (post 
‘groot onderhoud’). Per 31/12/21 was er een tekort van € 3.132,-. Afgelopen jaar is het tekort 
flink verminderd. Het komend jaar wordt € 7.500,- plus het positieve saldo van 2021 toege-
voegd waardoor we het tekort ingelopen hebben.

Bijdrage voorgaande jaren 
Per 31/12/2021 had iedereen zijn bijdrage voldaan.

Fiscaal 
Het vermogen van onze vereniging bedroeg per lid: 

1/1/21      € 687,05 

31/12/21   € 917,36 

Vereniging "Het Hazeleger"-  
Wolfheze
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Balans

31/12/21 31/12/20

A. Activa

Vorderingen:

Bijdragen eigenaren 0,00 0,00
Diverse vorderingen 0,00 0,00

Geldmiddelen:

Rekening courant RABO 1.313,94 389,73
Bedrijfsspaarrekening 82.283,53 65.278,31

€ 83.597,47 € 65.668,04

B. Passiva

Diverse te betalen posten 0,00 0,00

Voorzieningen:

Groot onderhoud 74.391,87 55.810,20
Investeringen 3.289,00 2.289,00
Onvoorzien 1.212,17 987,17

€ 78.893,04 € 59.086,37

Saldo A - B € 4.704,43 € 6.581,67

0,00 0,000

1

Vereniging "Het Hazeleger"-  
Wolfheze
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Baten en lasten 2021

Vaste lasten en onderhoud

€ 6.245,04 contract parkonderhoud
128,32 GBLT
147,62 gladheidsbestrijding

€ 6.520,98

Elektra
€ 569,56

€ 569,56

Secretariaats- en vergaderkosten

€ 25,00

€ 25,00

Bankkosten

€ 119,54 bankkosten

€ 119,54

Verzekeringen

€ 640,71 mandeligheidsverzekering

€ 640,71

2

Vereniging "Het Hazeleger"-  
Wolfheze
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Begroting

Begroting Werkelijkheid

2022 2021 2021 2020

A. Baten

Bijdragen € 21.500 € 25.800 € 25.800,00 € 27.950,00 
Intrest 5 5 5,22 0,00 

€ 21.505 € 25.805 € 25.805,22 € 27.950,00 

B. Lasten

Vaste lasten en klein onderhoud € 9.000 € 10.000 € 6.520,98 € 8.201,71 
Elektra 900 800 569,56 766,70 
Secretariaats- en vergaderkosten 1.000 1.000 25,00 885,40 
Bankkosten 130 130 119,54 109,45 
Verzekeringen 650 650 640,71 630,07 

Voorzieningen

Groot onderhoud 7.500 12.000 12.000,00 9.000,00 
Investeringen 2.000 1.000 1.000,00 1.275,00 
Onvoorzien 325 225 225,00 500,00 

€ 21.505 € 25.805 € 21.100,79 € 21.368,33

Saldo A - B € 0 € 0 € 4.704,43 € 6.581,67

0,00

3

Vereniging "Het Hazeleger"-  
Wolfheze
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Voorzieningen per 31/12/2021

Groot 
onderhoud

Investeringen Onvoorzien

Saldo 31/12/2020 € 55.810,20 € 2.289,00 € 987,17 
Saldo 2020 6.581,67
Toevoeging vlgs. begroting 12.000,00 1.000,00 225,00
Uitgaven 2021 0,00 0,00 0,00

Saldo 31/12/2021 € 74.391,87 € 3.289,00 € 1.212,17 

Specificatie van uitgaven:

Groot onderhoud € 0,00

€ 0,00

Investeringen € 0,00

€ 0,00

Onvoorzien € 0,00

€ 0,00

4
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MJOP	Het	Hazeleger 2021

Omschrijving

Aanscha.aar	
of	laatste	keer	
uitgevoerd

Prijs	incl.	
BTW Aantal Totaal

Jaar	
van	

uitvoering

Afschrij-
vings	
termijn

Rest	
jaren

Afschrij-
ving	per	
jaar Saldo

Werkelijk	
gereserveerd	
eind	vorig	jaar Verschil

Totalen 104.500	 7.454	 77.524	 74.392	 -3.132

Groot	bosonderhoud 2016 10.000	 1	 10.000	 2021 5 0 2.000	 10.000	
Onderhoud	asfaltweg 2017 10.000	 1	 10.000	 2022 5 1 2.000	 8.000	
Onderhoud	halfverharde	paden 2018 5.000	 1	 5.000	 2023 5 2 1.000	 3.000	
ZakpuNen 2003 1.000	 3	 3.000	 2023 20 2 150	 2.700	
Huisnummerborden 1986 25	 16	 400	 2026 40 5 10	 350	
InformaSebord 1986 500	 1	 500	 2026 40 5 13	 438	
Waarschuwingsmateriaal	(pylons,	borden) 1997 500	 1	 500	 2027 30 6 17	 400	
Verkeersborden 2000 100	 15	 1.500	 2030 30 9 50	 1.050	
Lampenkappen 1980 300	 21	 6.300	 2030 50 9 126	 5.166	
VerlichSngspalen	ex.	kappen 1980 500	 21	 10.500	 2030 50 9 210	 8.610	
Slijtlaag	rondweg 2000 50.000	 1	 50.000	 2030 30 9 1.667	 35.000	
Tuinbank 1993 150	 2	 300	 2033 40 12 8	 210	
Gereedschapshuisje 2003 3.000	 1	 3.000	 2033 30 12 100	 1.800	
Naambord	bij	ingang 2012 1.000	 1	 1.000	 2042 30 21 33	 300	
Afsluitboom	brandingang 2014 2.500	 1	 2.500	 2049 35 28 71	 500	

1
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