
 

 

Nieuwsbrief voorjaar 2020 

 

Beste bewoners,  

We leven in een vreemde tijd op dit moment en het bestuur wil graag beginnen met 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 

ledenvergadering zouden worden besproken. Echter het coronavirus en de richtlijnen hieromtrent 

maakt dit niet mogelijk waardoor we op een inventieve manier met de situatie om moeten gaan. 

Volgens onze statuten moeten het bestuur binnen 6 maanden in het nieuwe jaar een algemene 

ledenvergadering (ALV) houden.  

Even alle zaken op een rij :  

 
• 11 maart 2020 heeft u per e-mail alle stukken en voorstellen van het bestuur 

ontvangen. Bijgevoegd treft u deze nogmaals aan. 

• De kascontrole commissie heeft ondertussen haar werkzaamheden uitgevoerd. Bijgevoegd 
het verslag daarvan.  

• Voor 1 juli behoren we een ALV uit te schrijven. 

• De regering heeft beperkingen opgelegd i.v.m. Covid -19: geen samenkomsten > 10; later 
wellicht > 100. In onze situatie is dan geen publieke ALV mogelijk voor 1 juli.  
 

• Tijdens de vorige ALV (maart 2019) heeft Remco Etten zich aangemeld als bestuurslid in de 
functie van secretaris. Formeel is hier nooit over gestemd. 

 

• In de stukken voor de A.L.V hebben we u uitgenodigd te reageren indien u interesse heeft in 
bestuursfunctie. In april heeft Arjen Heeres (nr 75) zich aangemeld voor bestuursfunctie 
“groen”. Els Kaufman (huidig bestuurslid “groen”) heeft aangegeven te verhuizen en haar 
functie neer te leggen. Verder waren er geen aanmeldingen voor bestuursfuncties ontvangen 
 

 
Het bestuur heeft op een bijzondere bestuursvergadering Els bedankt voor al haar jaren van inzet 
voor het groen op ons park middels een mooie bos bloemen en een cadeaubon.  
 
Arjan stelt zich graag aan u voor : 
 
Mijn naam is Arjen Heeres en ik ben 59 jaar. In 2011 ben ik samen met mijn vrouw Janet op nummer 

75 van ons prachtige park Het Hazeleger komen wonen. Sindsdien wonen wij met veel plezier midden 

in de natuur en genieten van de rust en ruimte. 



Ik heb mij bij het bestuur van onze VVE aangemeld voor de functie 'Groen' omdat ik het belangrijk 

vind om ons gemeenschappelijke groen op een goede manier te beheren zodat het parkbos-karakter 

van Het Hazeleger in stand blijft of zelfs wordt versterkt. 

Mijn opleiding is tuin- en landschapsinrichting die ik heb gevolgd aan de Hogere Tuinbouwschool in 

Boskoop (tegenwoordig Larenstein in Velp). Na mijn opleiding heb ik verschillende banen gehad in het 

beheer en onderhoud van bossen, landschappen en openbaar groen. Kortom 'groen' is mijn 

vakgebied! 

Naast mijn werk ben ik bijzonder geïnteresseerd in de dieren die in de natuur om ons heen leven. Ik 

doe op dat gebied af en toe wat onderzoek voor beheerders van natuurgebieden. Ook ben ik actief als 

natuurfotograaf en zullen jullie mij mogelijk in de omgeving tegenkomen in mijn groene kleding met 

een rugzak op mijn rug. 

Ik hoop in de komende jaren mijn bijdrage te kunnen leveren aan het groenbeheer van het park en zal 

als dat nodig is af en toe een beroep doen op andere bewoners van het park om mij daarbij te helpen. 

 
 

Voorstel van het bestuur:  
I.v.m. de beperkingen die door de regering aan ons zijn opgelegd ivm met de verspreiding van Covid-
19, zijn we niet in staat een gewone ALV te organiseren voor 1 juli. Het bestuur heeft door deze 
overmacht situatie gekozen voor de volgende “oplossing”: 
 

• U kunt alle stukken bestemt voor de vergadering nog eens rustig doornemen. Toegevoegd 
wordt de verklaring van de kascommissie.  

• over de volgende voorstellen (zie ook de oorspronkelijke agenda), vragen we uw te 
stemmen. 

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

kascommissie)  
2. Goedkeuring van de begroting voor 2020. Let wel, als u hiermee instemt, dan stemt u 

inherent in met de contributie voor 2020 van € 325,-  
3. Akkoord gaan met de toetreding van Arjan Heeres tot het bestuur verantwoordelijk voor 

“groen”.  
4. Akkoord gaan met de toetreding van Remco Etten tot het bestuur in functie als secretaris.  

 
 

We vragen u over deze 4 punten uw stem per mail uit te brengen:  
 
U geeft dan 4x 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 4 
voorstellen: 
 

1. Akkoord / niet akkoord 
2. Akkoord / niet akkoord 
3. Akkoord / niet akkoord 
4. Akkoord / niet akkoord 



 
De kascommissie zal de binnengekomen stemmen controleren.  
 
 
Mailadres: secretaris.hazeleger@gmail.com 
 
 
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan zullen wij dit eerst met u allen delen en 
beantwoorden. We willen al uw vragen eerst beantwoord hebben voordat we de stemming 
definitief tellen/noteren.  
 
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.  
 
Termijn:  
 
Wij willen graag alles afgerond hebben voor 1 juli 2020.  

• Al uw opmerkingen en vragen ontvangen we dan ook graag voor 8 juni tegemoet zodat we ze 
tijdig kunnen beantwoorden.  

• Uw stem kunt u mailen tot 20 juni 2020. 

• Op 30 juni brengen we u op de hoogte van het resultaat. 
U ontvangt van het bestuur een laatste email met de definitieve telling waarna, na akkoord 
op de begroting, u verzocht wordt de contributie voor Het Hazeleger 2020 binnen 30 dagen 
aan de penningmeester over te maken. (met dank voor alle bewoners die die dit al gedaan 
hebben!) 

 
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” 
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Beste bewoners,  
 
Betreft: uitslag stemmingen en beantwoorde vragen van de A.L.V Het Hazeleger 2020 
 
Hierna treft u het resultaat aan van de 4 stemmingen in onze A.L.V 2020. 
 
Het bestuur heeft alle stemmen geteld en de kascommissie heeft deze telling gecontroleerd en goed 
bevonden.  
 
 
Op de valreep kwam er nog een vraag welke we hieronder beantwoorden: 
 
Vraag: 
 
We hebben de stukken doorgenomen en het is ons opgevallen dat er veel gesproken wordt over 
snoeien en kappen van bomen en struiken. Maar wat betreft het aanplanten van nieuwe bomen lezen 
we alleen dat er gekeken is naar de mogelijkheden.  
Wat is uitkomt van dit onderzoek? 
 
Antwoord: 
 
Er is na de uitvoering van het Licht- en Luchtplan e.e.a. aan struiken en bomen aangeplant. Daarna 
hebben we nog te maken gehad met storm en 2 jaar droogte waardoor nog eens extra bomen zijn 
gesneuveld of om veiligheidsredenen moesten worden geveld. Op dit moment is er nog steeds 
sprake van uitval door droogte van de afgelopen jaren (ook in de nieuwe aanplant) en mogelijk ook 
nog door droogte dit jaar. Na dit jaar zal de balans opgemaakt worden en wordt er een plan 
opgesteld voor het herstel van het groen van het park voor korte termijn en een beheervisie voor 
langere termijn. In dit plan zullen de bewoners ook uitgenodigd worden om mee te denken en lopen. 
Er zullen meer loofbomen moeten worden geplant en de grove dennen (leeftijd) zullen gaan 
verdwijnen. Ook bosplantsoen zoals hazelaar, meidoorn en lijsterbes enz. zullen het op de zandgrond 
en tuinen goed doen.  
 
Stemmingen: 
De definitieve uitslag van de stemming. Er zijn 34 geldige stemmen uitgebracht.  
 

Akkoord decharge                                    34 voor   0 tegen 

Akkoord begroting                    32 voor 2 tegen 

Akkoord Arjen Heeres groen                 34 voor 0 tegen 

Akkoord Remco Etten secr.               34 voor  0 tegen 
 
 
 
Met deze uitslag concludeert het bestuur dat de 4 gevraagde stemmingen met meerderheid van 
stemmen zijn aangenomen door de A.L.V.  
 
Hierbij sluiten we deze bijzondere, door Covid-19 aangepaste,  A.L.V. van 2020. 
 
Rest ons nog u een prettige zomer toe te wensen en spreken wij de wens uit om onze volgende ALV 
weer met zijn allen fysiek te kunnen houden.  
 
 



Namens het bestuur, 
 
 
Henk, Peter, Els, Arjan, Bas en Remco 
 
 


