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Verslag ALV Groeneburenhof  11-02-2021  18.30 uur 

 
Deelnemers:  André, Bregje, Koos, Maja, Sandra, Segerien (verslag) 

Martin heeft de trein gemist en sluit om 18:45 aan.  
 
1. Opening 

Mededelingen, wijziging agenda  
a. Janise heeft zich teruggetrokken vanwege mantelzorgtaken. Bregje belt haar nog 

om te laten weten dat ze van harte welkom is om vooralsnog vrijblijvend mee te 
blijven doen.  

b. Bij punt 5 is toegevoegd: architectenkeuze 
 
2. Verslag ALV 14-01-2021       

a. Bregje heeft ambitie bijgewerkt. Deze wordt door André op de website gezet 
b. Overleg met Detmer is opgeschort nu we samen met hem in het kernteam zitten. 

Echter heeft hij onlangs laten weten dat hij zich daaruit terugtrekt.  
c. Martin en André hebben geregeld dat we via google.meet kunnen vergaderen. 
d. Met verandering van Agenda in Verslag zijn de notulen vastgesteld 

 
3. Samenstelling bestuur en statuten    

De statuten zijn nu klaar voor de notaris en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
Sandra heeft een offerte opgevraagd bij een notaris die zij kent uit een eerder contact.  
We willen bij de Triodos een rekening openen wanneer toetreden als nieuwe klant niet 
te ingewikkeld is. 
Sandra wordt penningmeester, Bregje voorzitter, Segerien secretaris 

 
4. Organogram       

Bregje en Segerien bespreken met Harrie Hamstra of hij waar nodig een rol kan spelen 
als inhoudelijk procesbegeleider en onder welke voorwaarden dat zou kunnen. Hij heeft 
al een heel waardevolle rol bij het overleg tot nu toe en doet dat vooralsnog om niet.  
Het organogram is voor iedereen duidelijk en kan voorlopig zo worden vastgesteld.  
Koos stelt nog vast dat er, door de aard van ons overleg met de claimhouders eigenlijk 
geen sprake meer is van CPO. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de huidige constructie 
van overleg met projectontwikkelaars die een heel team achter zich hebben, ons 
voordelen biedt.  
 

5. Voortgang overleg Kernteam    
Naar aanleiding van dit stuk merkt Koos op dat de 3e alinea [De projectontwikkelaars 
willen niet met een te grote groep overleggen, of moeten wachten op reactie vanuit de 
achterban omdat dat vertraging of te veel discussie oplevert.] nogal cru gesteld is. Wij 
hebben aangegeven dat wij graag zelf via de ALV de groep(en) die wij 
vertegenwoordigen willen raadplegen en daarvoor geen rol zien voor de 
projectontwikkelaars. Segerien geeft aan dat de ‘spelregels’ in het algemeen nogal 
eenzijdig zijn. De praktijk moet uitwijzen hoeveel ruimte wij nemen en krijgen voor onze 
inbreng en aan de bel trekken zodra we het gevoel hebben dat dat te weinig is.  
   
Bij de toegezonden tekeningen en plattegronden: heel Y1 waar wij nu naar kijken is 
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2400m2 en  daarvan is ongeveer 32x57m voor ons. André en Martin laten wat schetsen 
zien hoe een woonblok voor de Groenburenhof op het plot zou passen. Bregje zal de 
schetsen van Martin naar iedereen doorsturen. Vooralsnog kijken we naar positionering 
met de rug naar het spoor en de woonruimtes naar het zuiden en de tuin. 
 
Bregje en Segerien vragen bij Harrie nog eens na hoe het precies zit met de suggestie van 
de claimhouders om meer woningen op de plots te plaatsen dan de geplande 48. Dit zou 
toch zeker ten koste gaan van de tuin en consequenties hebben voor de parkeerdruk.  
 
Naar aanleiding van de vragen in bijlage over m2 en parkeerplaatsen: 

a. Sandra en Wim: 70 – 100m2, 2 (slaap)kamers; heeft nu 2 auto’s, één daarvan is 
inzetbaar als deelauto + een motor  

b. Maja en Koos: 100 – 110m 2, 3 (slaap)kamers maar liefst een casco woning met 
flexibele,  zelf te plaatsen muren; graag participeren in deelauto, dan kan eigen 
auto vervallen 

c. Martin en Ellen: 100 – 120m2, 3 (slaap)kamers; 1 auto.  
d. André en Bregje: 100 – 110 m2, (slaap)kamers; 1 auto, beschikbaar als deelauto  
e. Segerien 70 – 90m2, 2 (slaap)kamers of flexibele wanden tbv indeling; geen eigen 

auto   
 

Wat vinden we ervan als de projectontwikkelaars meer woningen in hun eigen beheer op 
de plots bouwen? In eerste instantie willen wij binnen de groepen, MMWZ en 
Groeneburenhof de bewoners vinden die onze uitgangspunten onderschrijven en er 
bewust voor kiezen om met ons samen te wonen. Voor Groeneburenhof willen we de 
groep ook niet uitbreiden naar meer dan 15 huishoudens. Woningen die los van ‘onze’ 
groepen gebouwd worden moeten daar dan ook duidelijk van onderscheiden worden.  
 
In het overleg met woningbouwvereniging Openbaar Belang zullen wij aangeven dat wij 
geen sociale huurwoningen in onze groep willen opnemen. Eén of twee vrije sector 
huurwoningen faciliteren vraagt om een particuliere belegger en compliceert de 
verhoudingen binnen de VVE. Wij gaan dus uit van uitsluitend koopwoningen.  
 
Met MMWZ de Tippe moeten we in gesprek over voorzieningen die we met elkaar 
kunnen delen en de verwachtingen daaromtrent helder maken. Onze 
gemeenschappelijke ruimte moet gezien worden als een verlengstuk van onze woningen. 
Incidenteel kunnen afspraken gemaakt worden over gebruik voor bijvoorbeeld een 
vergadering maar het kan geen gedeelde gemeenschappelijke ruimte zijn. Ook de tuin 
kan niet vanzelfsprekend gezamenlijk zijn.  
Het bestuur zal het gesprek hierover op gang brengen. 
 
Architectenkeuze: 
MMWZ de Tippen en Groeneburenhof zullen met dezelfde architect werken. Het is voor 
ons vooral van belang dat de architect die het wordt ervaring heeft met hout- en 
duurzame bouw.  Wij zullen dit lijstje voorstellen, met een voorkeur voor de eerste 4 
omdat de 5e geen zichtbare ervaring heeft met houtbouw. De sites zien er allemaal 
prachtig uit maar zeggen niet zoveel; wij willen graag met 2 of 3 architecten een gesprek 
hebben voordat we een keuze maken. De manier van samenwerken is bepalend in die 
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keuze. Bregje zal dit doorgeven in het volgende overleg 
 

6. Lidmaatschap volgens het 10-stappenplan    
Het is een pittig instrument, door schade en schande wijs tot stand gekomen op 
voorspraak van Katja, de projectbegeleider van Grijs en Groen in Olst. Er zijn geen 
bezwaren om dit stappenplan te volgen. Een volgende keer kunnen we de krediettoets 
nader bekijken. 

 
7. Woonwensen vragenlijst doornemen    

4 mensen hebben de lijst al ingevuld en het lijkt een goed instrument om elkaars wensen 
beter te leren kennen en richting te geven in de ontwerpfase.  
Martin mist iets over energie en zal zijn opmerkingen daarover vermelden bij de laatste 
vraag naar suggesties en aanvullingen. Tzt zal een commissie worden ingesteld om zich 
te verdiepen in de mogelijkheden en beperkingen voor energie.  
Iedereen stuurt deze week de ingevulde lijst naar Bregje die er een verzameldocument 
van zal maken met discussiepunten. Niemand heeft bezwaar om gegevens met elkaar te 
delen.  
 

8. Vergaderdata       
Vanwege Janise’s andere verplichtingen zouden we om 18:30 beginnen, maar nu zij niet 
meedoet kunnen we ook later beginnen. We beginnen voortaan om 19:00 uur.  
De volgende keer maken we graag kennis met Ellen en Wim. In het voorliggende 3 
wekelijks schema kan Wim om de andere vergadering deelnemen.  
De data worden vastgesteld als voorgesteld.  
 

9. Rondvraag  
a. Koos: zolang we elkaar alleen virtueel kunnen ontmoeten graag streven naar max 

1½ uur vergaderen! Dit verzoek wordt breed onderschreven. 
b. Martin graag documenten centraal opslaan en toegankelijk maken op de website. 

André zoekt uit wat mogelijk is.  
c. André: we zijn van teams overgestapt naar Googlemeet dat onbeperkt 

toegankelijk is. André stuurt steeds de link voor de volgende ALV 
d. Koos: dank aan Bregje voor de voortreffelijke voorbereiding en voorzitterschap 

van de vergadering 
e. Segerien: graag suggesties hoe en waar we nieuwe leden kunnen werven. Ik 

probeer in de vijver van de Knarrenhof te vissen via hun nieuwsbrief en iets op de 
website LVGO te zetten.  


