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Vereniging "Het Hazeleger"-  
Wolfheze 

 
 
 
VERSLAG 42ᵉ ALGEMENE LEDENVERGADERING 
d.d. 15 maart 2019 te Wolfheze 
 

Aanwezig : Bestuur 
Dhr. H. van Eijk  voorzitter 
Dhr. P. Jasperse   secretaris / penningmeester 
Mw. E. Kaufman  bestuurslid 
Dhr. B. van Helden  bestuurslid 

  
 : Leden 

39 stemgerechtigde leden  
  

M.k.a. : Leden 
25 

Verslag : Gea Slof 
 

 
1. Opening 

Voorzitter Henk van Eijk opent de vergadering om 20:15u. met een woord van welkom. Legt in het kort 
uit hoe de avond eruit zal zien en heet ook mw. Kroese welkom die de avond zal beginnen met een pre-
sentatie. 
 

2. Presentatie mw. Kroese van het Klimaatverbond Nederland 
Mw. Kroese legt in het kort wat haar werkzaamheden zijn en waar zij voor ingehuurd wordt. Aan de hand 
van een PowerPointpresentatie voert zij ons mee op het pad van het oprichten van een bewonersinitia-
tief om van het gas af te raken. In het kort schetst zij de huidige stand van zaken. Sowieso is er nog 
geen duidelijkheid wanneer en hoe ‘we van het gas af gaan’. Het advies vooralsnog is dat alles begint bij 
isoleren. Hiermee bespaart u direct energie en kunt u wellicht met lagere stooktemperaturen toch be-
haaglijk wonen. Koop nog geen dure apparatuur zoals warmtepompen en probeer de levensduur van de 
cv-ketel zo lang mogelijk te verlengen of huur een ketel zodat wanneer er wel duidelijkheid is, u geen du-
re afschrijvingen heeft. 
Bijgevoegd treft u deze presentatie aan. 
 

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 4  heer en mevrouw Merk 
o 6  heer Huizenga en mevrouw Versteegen 
o 32  heer Feenstra en mevrouw Martin 
o 54  heer Essink en mevrouw Hendrikse 

 
Ingekomen stukken 

o Mw. Versteegen (6):  
We zagen op de website van Het Hazeleger dat in notulen de volledige naam + huisadres wordt 
genoemd van iedereen. Dit vinden we vanuit privacy niet zo'n prettig idee. Kan dit anders? 
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o Mw. Volkers (81): 
Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van het hacken en phishing van rekeningen lijkt 
het ons verstandig een dubbele beveiliging op betalingen van de rekening het Hazeleger in te 
voeren in de vorm van het fiatteren van betalingen door een tweede persoon. 
Zo voorkomen we dat als de pc van de penningmeester gehackt wordt de rekening van de ver-
eniging leeggetrokken kan worden omdat er dan nog een tweede (elektronische) handtekening 
nodig is voordat er geld overgeboekt kan worden. 

o Fam. Dingeman (43): 
Wij hebben echter nog wel een opmerking met betrekking tot het groenonderhoud van het park, 
namelijk, wij vinden het wat overdreven dat de buitenpaden, zoals het bospad achter nummer 1 
tot en met de Wolfhezerweg, wordt schoon geblazen en gesnoeid. Zonde van de tijd en ons 
geld. 

o Henk van Rankwijk (57):  
We zijn van mening dat BOSVERJONGING voor het gehele park (vereniging en particulieren) 
noodzakelijk is. En dat er dus een centraal plan voor vernieuwing noodzakelijk is, opgesteld door 
deskundigen en autoriteiten. NB DIT GAARNE AAN DE ORDE STELLEN IN DE ALV zodat op 
termijn een gecoördineerde aanpak mogelijk is. 
De jaarlijkse bijdrage op Euro 350 brengen. 

o Stef Vrolijk (80): 
Afgelopen jaarwisseling veel vuurwerk in het park (voor het eerst) waardoor mijn hond en waar-
schijnlijk ook het wild (o.a. diverse bewoonde dassenburchten) rondom het park zich kapot ge-
schrokken zijn. Kunnen we het park tot een vuurwerkvrije zone verklaren? 
 

De voorzitter stelt dat deze ingekomen stukken in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken zul-
len worden. 
 

4. Rondvraag 
• Mw. Van Merkestein (13) vraagt aandacht voor de Whatsappgroep ‘Bewoners het Hazeleger’ . Het is 

haar niet duidelijk waar deze precies voor bedoeld is. Zij stelt voor een aparte groep op te richten 
zoals ‘WaaksWolfheze’ maar dan alleen voor het Hazeleger én de naam van de huidige groep aan 
te passen zodat ook oud-bewoners lid kunnen blijven of deze actief uit de groep te verwijderen.  
Na stemming bleek een grote meerderheid voor het plan te zijn een aparte ‘WaaksHazeleger’ groep 
op te richten. 
 

5. Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering d.d. 16 maart 2018 
• Redactioneel 

Er zijn geen redactionele opmerkingen. 

• Inhoudelijk 
Mw. Van Dijk (67) meldt dat haar voorgelezen brief niet meegestuurd is als bijlage.  
De voorzitter antwoordt dat deze vorig jaar bij het rondsturen van de notulen wel meegestuurd is en 
nu, net voor deze vergadering, niet.  
 

6. Algemeen jaarverslag 2018 
• Geen opmerkingen. 

 

7. Jaarverslag werkgroep Verlichting 
• Voorzitter roemt de werkzaamheden van deze werkgroep die er o.a. voor zorgt dat er nauwelijks ver-

lichtingsproblemen zijn en het elektraverbruik tot een minimum beperkt blijft.  
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8. Jaarverslag werkgroep Groen 
• Voorzitter noemt dat deze het de komende jaren wel drukker zal krijgen gezien de toenemende ou-

derdom van het bomenbestand.  
Ook is uit de recente schouw gebleken dat er een aantal bomen met gevaarzetting aanwezig zijn. 
Deze zullen nog deze maand worden aangepakt. 

• Uit de zaal komt de vraag wat er bedoeld wordt met de zinsnede ‘verloedering etc. aanpakken’. 
Voorzitter antwoordt dat hiermee o.a. bedoeld wordt het wildplassen door passanten, resten bouw-
afval die maar voor woningen blijven staan, een huis dat onbewoond is en helemaal overwoekerd 
dreigt te raken, tuinafval dat in het bos gestort wordt etc.  

• Uit de zaal komt de vraag tot hoever de verantwoordelijkheid strekt mbt het gezamenlijke groen. De 
voorzitter legt uit dat het plattegrondkaartje globaal aangeeft welke stukken van de vereniging zijn en 
welke bij de diverse woningen horen. Alles daaromheen is van diverse boseigenaren zoals Natuur-
monumenten. 

• Mw. Kamermans (26) vraagt of er wellicht een centrale opslag kan komen voor de plastic zakken die 
wekelijks aan de weg gezet worden. Uit de zaal klinkt wat tegengeluid, er kleven ook nadelen aan 
een centrale opslag. 
 

9. Jaarverslag penningmeester en behandeling financiële stukken 
• Dhr. Kamermans doet namens de kascommissie verslag van haar bevindingen en adviseert de ver-

gadering decharge te verlenen aan de penningmeester. Via het opsteken van de groene stembrief-
jes geeft ook de vergadering aan het hiermee eens te zijn. Wel stelt de heer Kamermans voor dat 
penningmeester en ook de leden van de kascommissie wat vaker rouleren. 

• De voorzitter legt uit wat de reden zijn voor het invoeren van de MeerJarenOnderhoudsPlanning 
(MJOP) en geeft wat uitleg aan de hand van wat voorbeelden. Met 1 stem tegen wordt voorgestemd 
de MJOP in te voeren. 

• Uit de MJOP blijkt wat wij per jaar moeten reserveren. Deze reservering maakt onderdeel uit van de 
begroting en heeft dus invloed op de jaarbijdrage.  

• Met 2 tegenstemmen wordt voorgestemd de jaarbijdrage op € 300,- te stellen. Een bijdrage van 
€ 350,- krijgt de goedkeuring van 6 leden. 

• Voorzitter vraagt of er leden zijn die deel willen uitmaken van de kascommissie. Remco Etten (24) 
en Joep van den Heuvel (13) geven zich direct hiervoor op. Voorzitter maakt vervolgens van de ge-
legenheid gebruik om ook te vragen of er leden zijn die wellicht secretaris of penningmeester willen 
zijn. Ook hier geeft Remco Etten (24) zich voor op.  
Dhr. Kamermans (26) merkt op dat we nu een secretaris hebben die ook lid is van de kascommissie. 
Dit kan volgens hem niet. Direct wordt dit opgelost doordat Jordy van Riet (11) zich opwerpt als 
nieuw lid. 

• Voorzitter vraagt een akkoord voor de begroting. Met 1 stem tegen wordt de begroting goedgekeurd. 
Dhr. Van der Linde (84) vindt dat er te gemakkelijk geld wordt uitgegeven en niet goed gekeken 
wordt of iets goedkoper kan. 

• Mw. Kamermans (26) vraagt of er geïnformeerd kan worden of wij in plaats van plastic zakken ons 
PMF-afval via containers kunnen afvoeren. 

• Mw. Van Merkestein (13) vraagt naar een specificatie van de diverse uitgaven. Dhr. Jasperse legt 
aan de hand van de toegezonden jaarstukken uit waar wat te vinden is. 

• Mw. Van Dijk (67) vraagt een applausje voor de penningmeester. Aldus geschiedde. 
• Dhr. Kamermans (26) vraagt zich af of dit nu de manier is waarop decharge verleend wordt en nieu-

we kascommissie en secretaris worden gekozen. Moet het niet wat strakker en officiëler? 
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10. Aanpassing statuten 
• Voorzitter legt nog even in het kort uit waarom de statuten gewijzigd moesten worden. Bijvoorbeeld 1 

stem per woning. 
• Naar aanleiding van de voorinformatie die verstuurd werd zijn van diverse leden opmerkingen ont-

vangen waaronder: 
o Hoe zit het met bijvoorbeeld 2 eigenaren van een woning? 
o Geen draagvlak voor de paragraaf over de werkgroepen. 
o Het fiatbedrag van fl. 10.000,- wordt niet aangepast omdat we een begroting hebben die goed-

gekeurd wordt en ook bij calamiteiten geldt deze grens niet. 
o Niet het bestuur bepaalt de contributie maar de ALV bepaalt de contributie 

• De voorzitter legt nog uit dat wil het voorstel aangenomen worden er een twee derde meerderheid 
moet zijn van de leden waarbij we ook de stemmen meetellen van die leden die zich afgemeld heb-
ben maar wel vóór hebben gestemd. 

• Mw. Van Merkestein (13) vraagt of het inderdaad de bedoeling is dat het fiatbedrag van fl. 10.000,- 
ongewijzigd blijft.  
De voorzitter beaamt dat maar dat we ook een notaris dit laten lezen en wellicht dat deze adviseert 
om het bedrag in euro’s (≈ € 4.500) te vermelden. 

• Dhr. Kamermans (13) merkt op dat de zinsneden over borgstelling etc. volgens hem ongewijzigd 
blijven.  
De voorzitter antwoord dat dit wél gewijzigd zal worden. 

• Mw. Van Merkestein (13) vraagt of het dan klopt dat niet de definitieve versie is gestuurd.  
De voorzitter beaamt dat. 

• De voorzitter wil tot stemming overgaan en verzoekt de stembiljetten in te vullen en vervolgens in te 
leveren. 

• De voorzitter verzoekt de nieuwe kascommissieleden binnenkort naar de binnengekomen e-mails 
met stemverklaringen te kijken alsook de uitgebrachte stemmen te tellen. 
 

11. Sluiting en vaststellen voorlopige datum jaarlijkse ALV 2020 
• De datum van de volgende jaarlijkse ALV wordt vastgesteld op vrijdag 20/3/2020. 

 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit hij de vergadering en nodigt iedereen uit voor een hapje en een 
drankje. 


