
Verslag ALV Groeneburenhof  14-01-2021  19.15 uur 

Deelnemers:  Bregje van de Lisdonk  en André van den Akker, Maja en Koos Bakker, Sandra van Beers, 

Janise van den Berg (tot 20:00), Martin Rosendal, Segerien Donner (verslag)   

Feike en Marijke zijn uitgenodigd maar afwezig zonder bericht.  

1. Welkom  

a. Korte uitleg agenda: we proberen vandaag gelijk de consentmethode te volgen, met name 

dat iedereen in de meningsvormende ronde zijn/haar mening geeft en aan het woord komt. 

In de volgende vergadering wordt dan een beslissing genomen, uitgaande van bezwaren die 

we weg willen nemen  voordat we verder gaan. Op deze manier willen we zo groot mogelijk 

draagvlak creëren voor de besluiten die we nemen.   

b. Namenrondje slaan we over: die staan in beeld bij Zoom  

c. Geen mededelingen. 

 

2. Visie en Ambitie Groeneburenhof     
We nemen wat meer tijd om deze visie met elkaar te bespreken. Het is van groot belang dat we visie en ambitie met elkaar 

delen en het als gemeenschappelijk doel zien. Het is mogelijk om de visie aan te vullen of verder toe te spitsen. We willen dit 

eenmalig bij de start doen, maar herhalen dit niet bij elke nieuwe deelnemer. 

 

Janise herkent de missie en visie van ‘Voor mekaar’, een project in Boxmeer. 

Segerien: stelt voor om bij punt 2 ‘ouderen’ te vervangen door ‘50-ers zonder inwonende kinderen’. 

Daarop wisselen we van gedachten over de invloed die inwonende kinderen, jong dan wel oud, kunnen 

hebben op de dynamiek van de groep.  

In het huishoudelijk reglement kunnen we aangeven dat in overleg met de ALV een uitzondering 

gemaakt kan worden Als de wens zich voordoet om kinderen tijdelijk te laten inwonen. 

Met deze aanvulling/wijziging stellen deze versie van de Visie en Ambitie vast als richtinggevend 

document voor nieuwe belangstellenden en bij onze verdere plannen. Bregje werkt de visie bij. 

 

3. Verslag informatiebijeenkomst 18-12-20 en 7-1-21    

 

Martin geeft een correctie op het stukje dat bij punt 4 over hem gaat. Hij is geen constructeur maar 

constructietekenaar en hij en Ellen willen wel een groot balkon maar hoeven geen tuin. Dat houtbouw 

CO2 vasthoudt is in dit verband niet relevant en kan weggelaten worden.  

Naar aanleiding van dit verslag: in een later stadium moeten we nog eens met elkaar spreken over hoe 

te handelen bij de verkoop van een woning.  

 

4. Voortgang contact gemeente en projectontwikkelaars     
Lees meer over het plangebied: https://stadshagen.nl/buurt/de-tippe/ 
 

Volgende week woensdag of donderdag is er een vervolgbijeenkomst met de MMWZ groepen, 

Openbaar belang en de claimhouders. Afhankelijk van het aantal deelnemers doen Bregje en Segerien 

daaraan mee. Onderwerpen die naar verwachting besproken worden zijn: projectdefinitie, rol- en 

taakverdeling en hoe we e.e.a. organiseren met elkaar. Ook de overwegingen met bettrekking tot de 

locatieopties zullen nog een keer aan bod komen. 

 

Bregje heeft geprobeerd om een afspraak met Detmer Hoekstra (coördinator co creatie van de 

gemeente) te maken om met hem nog eens te spreken over wat de gemeente onder co-creatie 

verstaat. Dit is nog niet gelukt.   



5. Statuten Groeneburenhof      
De statuten zijn gebaseerd op verschillende voorbeeldstatuten van andere woongroepen. Ook hier zijn aanvulling en 

toespitsing mogelijk.  

 

Er zijn nog een paar opmerkingen en wijzigingsvoorstellen. Morgen kijken Bregje en Janise er nog een 

keer naar. Zij sturen ons hun versie en dan heeft iedereen nog 5 dagen om bezwaar te maken. 

Wanneer die er niet zijn worden de statuten vastgesteld.  

 

6. Samenstellen bestuur      
Tot nu toe hebben Segerien, Koos en Maja, André en Bregje dit initiatief getrokken, afgesplitst van Grijs en Groen Wonen, 

dat verder gaat in Olst. Dat wil niet zeggen dat wij ook automatisch het bestuur gaan vormen van de vereniging 

Groeneburenhof. Daarom vragen we je na te denken of deelnemen in het bestuur iets voor je is. We willen de statuten zo 

snel mogelijk laten vastleggen, dan kan een eerste bestuur direct benoemd worden. Daarna KvK en een bankrekening voor 

de vereniging.  

 

Sandra, Bregje, Koos en Segerien zullen met elkaar het eerste bestuur vormen; in een later stadium 

zullen zij onderling de taken verdelen. 

 

7. Lidmaatschap volgens het 10 stappenplan   
Bedenk dat eerst de vereniging Groeneburenhof een feit moet zijn en dat daarna het proces tot lidmaatschap enkele 

maanden in beslag gaat nemen. Onderliggende stukken zullen dan in de komende vergaderingen worden besproken. 

 

Dit agendapunt wordt met het oog op de tijd doorgeschoven naar een volgende vergadering.  

 

8. Vergaderdata ALV voorstel 2021    

 

Het lukt niet om een vaste avond te prikken en we gaan dus de avonden rouleren. We plannen steeds 3 

avonden vooruit. Bregje komt met een datumprikker. 

 

Martin en André gaan samen uitzoeken via welk medium we het best online vergaderen 

 

Er zijn geen bezwaren tegen het uitwisselen van e-mail adressen. In een later stadium zullen we 

vaststellen of overige gegevens (adres en telefoonnummer) ook uitgewisseld mogen worden en wat de 

voordelen zijn van het instellen van een app-groep.  

 

9. Rondvraag 

 

Segerien, meer een mededeling: houd er rekening mee dat CPO veel tijd van ons vraagt en dat we best 

heel regelmatig met elkaar in gesprek zullen moeten gaan en dus tijd moeten investeren. Hopelijk wel 

over steeds concreter onderwerpen. 

  

Koos: lang vergaderen is niet effectief. In plaats daarvan kunnen we beter een hogere frequentie dan 1 

keer per maand vaststellen en de tijd beperken. 

Aanvulling overleg 18-1-21 met Marijke, Feike en Janise: 

• Eens met visie en ambitie notitie 

• Eens met aanpak statuten 

• Geen bezwaar tegen uitwisselen e-mail adressen 

• Vergaderen op donderdagavond kan wel, als het vroeg is van 18.30 tot 20 uur. 


