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Vereniging "Het Hazeleger"-  
Wolfheze 

 
 
 
VERSLAG 41ᵉ ALGEMENE LEDENVERGADERING 
d.d. 16 maart 2018 te Wolfheze 
 

Aanwezig : Bestuur 
Dhr. G. van der Heiden voorzitter 
Dhr. P. Jasperse   secretaris / penningmeester 
Mw. E. Kaufman  bestuurslid 
Dhr. H. van Eijk  bestuurslid 

 : Leden 
39 stemgerechtigde leden  

 : Gespreksleider 
Dhr. F. van Daal 

M.k.a. : Leden 
14 

Verslag : Gea Slof 
 

 
1. Opening 

Gespreksleider Frans van Daal opent de vergadering om 20:15u. met een woord van welkom.  
Vervolgens heet ook de voorzitter de aanwezigen van harte welkom, met name mevrouw Agnes 
Schaap, burgemeester van Renkum. De voorzitter legt uit dat mw. Schaap bij haar aantreden vorig jaar 
de oproep heeft gedaan haar op de koffie uit te nodigen om zodoende kennis met elkaar te maken. 
Voorzitter vond dat een goed idee en heeft mw. Schaap direct gevraagd om vanavond bij onze vergade-
ring aanwezig te zijn. Ter voorbereiding is er gisteren met 2 bestuursleden een rondje door het park ge-
lopen. 

2. Informeel kennismaken met de Burgemeester van Renkum, mevr. Agnes Schaap 
Mw. Schaap stelt zich voor en is dankbaar voor de uitnodiging. Op de koffie komen is dé manier om 
kennis te maken met de gemeente en de inwoners. Inmiddels al meer dan 150 bezoeken afgelegd. Zij is 
onder de druk van onze prachtige omgeving en stelt dat Het Hazeleger een voorbeeld is voor de ge-
wenste burgerparticipatie. 
Hierna gaat mw. Schaap de tafeltjes langs om met de aanwezigen te spreken onder het genot van een 
drankje en de door haar meegebrachte bonbons. 
Rond 21:00u. verlaat mw. Schaap onze vergadering en wordt door de voorzitter hartelijk bedankt voor 
haar komst en overhandigt haar een bos bloemen. 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
 
Mededelingen 
• De voorzitter stelt de bestuursleden en notuliste voor 
• Hierna worden de nieuwe bewoners in ons park verwelkomd en wel: 

o 11 de heer en mevrouw Van Riet 
o 13 de heer van den Heuvel en mevrouw Merkestein 
o 22 de heer van Wingerden en mevrouw Dekker 
o 24 de heer Etten en mevrouw Boers 
o 30 mevrouw Van Die 
o 41 de heer en mevrouw Matser-van Blokland 
o 52 de heer en mevrouw Root 
o 70 de heer Bruinhorst en mevrouw De Pater 
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Ingekomen stukken 
• Geen 

4. Rondvraag 
•  Mw. Van Dijk (67) vraagt aandacht voor een aantal zorgpunten met als belangrijkste item loslopende 

honden in het park.  
In een bijlage vindt u haar brief met deze punten terug. 
Dhr. Möller (63) benoemt een passage uit het huishoudelijk reglement waarin ook uitdrukkelijk staat 
dat honden buiten het eigen terrein, aangelijnd dienen te zijn. 
De voorzitter zegt toe dat het bestuur zich zal beraden over de naar voren gebrachte zaken. 

•  Dhr. Van Randwijk (57) vraagt of het bestuur een taak voor zichzelf ziet inzake de komende energie-
transitie. 
De voorzitter antwoordt dat er werkgroepje is opgericht om hierover te brainstormen. Deze zijn een-
maal bij elkaar geweest, een volgende bijeenkomst is gepland in september. De werkgroep kan nog 
uitbreiding gebruiken! Dhr. Jasperse vult aan dat in de komende Wolfskreet een oproep komt om 
mee te helpen een zonnewijde te realiseren. 

•  Dhr. Van de Walle (46) vraagt hoe de besluitvorming tot stand komt om een bezwaarschrift in te die-
nen. Het gaat toch om verenigingsgeld etc. 
Enkele leden vinden dat het geen taak van het bestuur is dit te doen zonder de leden hier vooraf 
over te informeren.  
Dhr. Van der Linden (84) stelt voor dat indien er leden zijn die meer over deze zaak willen weten, dit 
niet aan het bestuur te vragen maar aan de gemeente. “Het bestuur komt namelijk met irrelevante, 
subjectieve redenen en andere zaken.”  
Een ander lid stelt dat het bestuur deze zaak op eigen houtje heeft uitgevoerd en vindt dat het be-
stuur dit vooraf aan de leden kenbaar had moeten maken. 
De voorzitter meldt dat deze zaak de vereniging niets heeft gekost anders dan veel tijd.  
Dhr. Krinkels (83) vindt ook dat het geen taak van het bestuur was om bezwaar te maken tegen het 
hekwerk. Er had vooraf een mail gestuurd moeten worden over deze zaak. Hij is juist blij met het 
hekwerk “zodat er geen homo’s meer in mijn tuin lopen”.  
Frans van Daal vat samen dat enkelen vinden dat het bestuur de leden eerder moet betrekken voor-
dat besluiten worden genomen. 
Dhr. Seyben (8) vraagt zich af of het bestuur nu voor elk wissewasje de leden moet raadplegen. Het 
bestuur is toch door de leden gemachtigd zaken uit te voeren. 
Iemand roept dat bezwaar aan tekenen namens de vereniging geen wissewasje is, punt. 
 
BESTUUR: in het jaarverslag secretaris 2016 is gemeld dat voorzitter en secretaris bij de gemeente 
een verzoek tot handhaving hebben ingediend. Dit betrof de plaatsing van het hekwerk langs de 
Wolfhezerweg en poort.  
Voor de volledigheid sluit het bestuur een samenvatting bij van de gebeurtenissen rondom het hek-
werk en de poort. 

5. Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart 2017 
• Redactioneel 

Er zijn geen redactionele opmerkingen. 

• Inhoudelijk 
Er zijn geen inhoudelijke opmerkingen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

6. Algemeen jaarverslag 2017 
• De voorzitter meldt dat er inmiddels negatief is gereageerd op ons bezwaarschrift mbt het hekwerk 

en de poort zodat de verstrekte vergunning onder voorwaarden, van kracht blijft. 
• Mw. Kamermans (26) wil graag weten wat het kost om extra schampstenen in sommige bochten te 

plaatsen om zodoende de asfaltweg beter te beschermen. 
Voorzitter antwoordt dat dit nu onbekend is en plaatsing duurder zal zijn dan aanschaf. 
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• Frans van Daal merkt op dat het verhuizen en dientengevolge het aftreden van Gerard van der Hei-
den niet in het verslag van 2017 thuishoort maar bij de vooruitzichten 2018. 

7. Jaarverslag Verlichting 
• Dhr. Siebelink (17) benadrukt voorzichtig te zijn met graven en dat men zich vooraf laat informeren 

waar en hoe diep de kabels liggen. 
Dhr. Van Dijk (55) licht toe dat hij een zgn. Klic-melding heeft gedaan om een tekening te verkrijgen 
waarop de kabeltracés zichtbaar zouden moeten zijn maar dat helaas niet het geval is. 
Dhr. Kaufman (68) geeft aan dat dhr. Dielen in het verleden geprobeerd heeft de kabeltracés vast te 
leggen. Op verzoek is een kopie daarvan bij hem op te vragen. De nauwkeurigheid is horizontaal 
ongeveer 2 meter en diep tussen de 50 en 100 cm. Kortom, heel voorzichtig graven! 

• Dhr. Siebelink heeft voor de laatste maal het jaarverslag geschreven en voorzitter bedankt hem voor 
zijn werkzaamheden de afgelopen 7 jaar d.m.v. het overhandigen van een flesje wijn. 

• De heer Kaufman geeft aan graag uitbreiding te krijgen voor de werkgroep daar deze nu uit slechts 2 
leden bestaat.  

Jaarverslag werkgroep Groen 
• Dhr. Van de Walle (46) uit zijn dank voor de snelle en adequate wijze hoe er door het bestuur is ge-

reageerd op de storm van 18 januari. Dit wordt met applaus door de leden bekrachtigd. 

8. Jaarverslag penningmeester en behandeling financiële stukken 
• De penningmeester geeft een nadere toelichting op het verslag. Legt uit wat de beweegredenen zijn 

geweest om voor de ‘financiering’ van de stormschade te kiezen voor een eenmalige verhoging van 
de bijdrage en afschaffen van de post ‘startkapitaal eigenaren’. Op de vraag of wij een voorziening 
moeten treffen voor wellicht nog zo’n onvoorziene gebeurtenis als deze storm, wordt door de verga-
dering niet nodig gevonden. 
Mw. Möller (63) vraagt zich af of er geen verzekering bestaat die wij hiervoor zouden kunnen afslui-
ten. 
Dhr. Jasperse antwoordt dat wij geen opstallen hebben die verzekerd kunnen worden en dat het in 
dit geval bestaat uit de kosten van het afvoeren van gevallen bomen die voor zover zij niet op een 
huis liggen, ook niet door een opstalverzekering gedekt worden. Wellicht is er wel een verzekering te 
vinden maar tegen welke premie en willen wij dat wel? 
Mw. Van Vugt (27) vindt ook dat gezien het feit dat dit zo weinig voorkomt, een verzekering afsluiten, 
niet nodig is. 

• Frans van Daal vraagt om met handopsteken akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage 
voor dit jaar. Zo geschiedde. Ook is men akkoord met het voorstel tot afschaffen  van de post ‘start-
kapitaal eigenaren’. 

• Dhr. Van Helden (19) vraag naar de begrote post onvoorzien van € 9.100,-.  
Dhr. Jasperse legt uit dat dit de kosten zijn voor de stormwerkzaamheden. Samen met het vrijvallen 
van de post ‘startkapitaal eigenaren’ is dit beschikbaar om aan te wenden voor de stormschade. 

• Dhr. Brasz (64) vraagt zich of van de geroyeerde leden nog wel wordt geïncasseerd en of zij niet al-
leen hun stemrecht verliezen. 
Dhr. Jasperse antwoordt dat dit wel gebeurt en dat geroyeerde leden geen rechten maar nog wel 
plichten hebben. Dit conform de statuten van de vereniging. 
Het betreft inmiddels nog maar 1 geroyeerd lid, de andere is verhuisd.  
Een aanwezige merkt op dat blijkbaar de bijdragen allemaal betaald zijn en dat er toch 2 leden ge-
royeerd zijn. 
Dhr. Jasperse legt uit dat indien er weer betaald wordt men niet automatisch weer lid wordt. Men kan 
een verzoek indienen dit weer te worden waarna het bestuur hierover beslist. Een verzoek heeft ons 
nog niet bereikt. 

• Dhr. Kamermans doet namens de kascommissie verslag van hun bevindingen en adviseert de ver-
gadering decharge te verlenen aan de penningmeester. Dit wordt met applaus bekrachtigd. 

• De kascommissieleden wil ook voor volgend jaar actief zijn. Er melden zich geen andere kandidaten. 
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9. Bestuursverkiezing 
• Bas van Helden stelt zich als kandidaat bestuurslid voor. Bas en zijn vrouw zijn al sinds 1985 lid van 

de vereniging maar woonden tot enkele jaren geleden nog in België. Inmiddels tot volle tevredenheid 
permanent op Het Hazeleger. 
Met applaus wordt zijn voordracht aanvaard. 
Dhr. Siebelink (17) merkt op dat in het park nóg een Bas van Helden woont en wel op nr. 4. , onze 
voorzitter in de periode 2010-2014. 

• Gerard geeft de voorzittershamer, die hij overigens nooit heeft moeten gebruiken, weer terug aan 
het bestuur. Henk van Eijk, Peter Jasperse en Els Kaufman spreken enkele woorden van dank uit 
voor de inspanningen van Gerard gedurende de afgelopen 4 jaar. Overhandigd worden een diner 
bon en een deurstopper in de vorm van een haas zodat hij de deur op een kier naar het Hazeleger 
kan laten staan…  
Hierna bedankt Gerard voor de woorden en cadeaus en bedankt iedereen. 

10. Sluiting en vaststellen voorlopige datum jaarlijkse ALV 2019 
• De datum van de volgende jaarlijkse ALV wordt vastgesteld op vrijdag 15/3/2019. 

Henk van Eijk brengt nog even de website van de vereniging onder de aandacht. Hierop vindt u ook 
actuele informatie. 
Hij brengt zijn dank uit aan de gespreksleider en de notuliste.  
Niets meer aan de orde zijnde, sluit hij de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een 
drankje. 



Ledenlijst/Afmeldingen/Present bij jaarvergadering
Huisnr. Naam m.k.a. present
01 Romijn/ M. v.d. Ree J.
02 Smits M.M. ✔
03 Wouterson R.A.F.
04 Helden J.M. van x
05 Lambregts C.J. x
06 Folmer R.  
07 Vlaanderen P. ✔
08 Seyben J.G.G. ✔
09 Cate/ E.L.G. Asbroek A.E. ten
10 Pieterse; M. te Raa E. x
11 Riet J. van ✔
12 Nolen-van den Berg H. ✔
13 Heuvel/ V. Van Merkestein J. van den ✔
14 Mollema J. ✔
15 Cornielje/ I. Rotmans P.P.B.
16 Rijk Guus en Romy de x
17 Siebelink A.J.F. ✔
18 Jong/M. Bangma B. de x
19 Helden B. van ✔
20 Polak-v.d. Velde O. ✔
21 Willemsen W.C.M. ✔
22 Wingerden/A. Dekker J.J. van
23 Passchier-G. Willekens P. ✔
24 Etten/S. Boers R. ✔
25 Smit M.J.Th.M. x
26 Kamermans C. ✔
27 Vugt M. en C. van ✔
28 Gerards/Rik Zoomer Saskia ✔
29 Jansen W.A.M.
30 Die I.M. van ✔
31 Loonstra C.
32 Ede H. van x
33 van Stiphout en Polke HH.
34 Hoogstraten J.J. van ✔
35 Colsen M.
36 Jasperse P.C. ✔
37 Hoek/ G.L. Kuiper H.P.M. van der
38 Besters/ M. v.d. Have H.L.M.
39 Hellemond A.C. van x
40 Riemersma E.
41 Matser/ L.J. van Blokland W.F. ✔
42 Scholten H.
43 Dingeman B.E. x
44 Schuitemaker H.
45 Boon P.
46 Walle Timo en Marieke van de ✔
47 Dielen J.C.F. ✔
48 Makkinga J.
49 Oosten F.E. van
50 Ebregt/ G.M. Eleveld A.
51 Bouwman-van Bunge A.
52 Rooth A. en D. v.d. ✔
53 Kirillov E



Ledenlijst/Afmeldingen/Present bij jaarvergadering
Huisnr. Naam m.k.a. present
54 Sattler/ A.E.M. Exel L. x
55 Dijk R.A. van ✔
56 Jager; B. Brugge M. de
57 Randwijk H.A. van ✔
58 Weers H.P.
59 Kleyn J.
60 Bekkers T.C.J.A.
61 Reinders W.
62 Bertens J.E.A. ✔
63 Möller H.A. ✔
64 Brasz H.A. ✔
65 Oever J.H. v.d. ✔
66 Schouten/R.T. Spreij E.J.
67 Dijk-Kruit J. van ✔
68 Kaufman E & B ✔
69 Vedder/A. Soetekouw H.W. ✔
70 Bruinhorst/ M. de Pater van de A. ✔
71 Vlastuin-Pleizier R.P.J.H.
72 Beekman J.
73 Kuiper/F.J. Brouwer I.J.
74 Verhoeven; M.A. van Riemsdijk J.J.M. ✔
75 Heeres A. x
76 Riezebos-Havekotte M.L. x
77 Eijk; T. Soeters H. van ✔
78 Calis G.J.
79 Walet E.J. ✔
80 Vrolijk H.S.W. x
81 Volkers H.J. x
82 Roekel J. van ✔
83 Krinkels M. ✔
84 Linden A.M.F. van der ✔
85 Plank F. van der
86 Scholten E.H.

Totaal 14 39


