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Verslag ALV Groeneburenhof  17-06-2021 

 

Aanwezig: André, Bregje, Koos, Maja, Sandra, Wim, Melinda, Nico en Maria, Jettie (verslag), Aleida, 
Martie, Timon, Margriet, Egbert, Nico S.  

Afwezig met kennisgeving:  Segerien (vakantie) en Harrie (vergadert met MMWZ de Tippe) 

1. Opening, wijziging agenda 
Agenda blijft ongewijzigd. 
Mededelingen: 

• Er zijn nieuwe aspirant-leden: Aleida van Efferen en Martie van der Mijn, Timon Hagen en 
Margriet Bouma, Egbert en Coby Hollander (alleen Egbert aanwezig), Nico Schoenmaker – zij 
stellen zich kort voor. 

• De volgende mensen trekken zich terug uit de Groeneburenhof: Jan en Marian van Brussel, 
Marjolein Koopmans, Iris Bijl en Willem Nijman. 

• Bij de regiobank is de aanvraag voor een rekening vrijwel afgerond. Op dit moment vindt een 
laatste check plaats of het bestuur geen strafblad heeft. Dus dat blijft nog even spannend. 

• Met de belastingdienst is contact geweest over evt. zaken die van belang zijn voor de 
vereniging. Daar kwamen geen speciale aandachtspunten in naar voren.  

 
 

2. Verslag ALV 27-05-2021  
3.4: offerte 19HetAtelier: onze vragen zijn bevredigend beantwoord. Hierover staat meer 
informatie in het verslag van het kernteam.   
7.3: Bregje en Jettie hebben hierover (logo) overleg gehad – wordt vervolgd.  
7.4: teksten zijn verspreid  
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd, met dank aan Segerien.   
 
 

3. Overleg Kernteam 
Op 16-6 is er weer een overleg van het Kernteam geweest. Het verslag van 26-5 kwam pas op 15-
6 binnen – er is niet veel gebeurd tussentijds:  
• geen van de actiepunten is uitgevoerd, o.a. door de personele wijzigingen bij vanWonen. 
• Harrie en Bregje hebben zeer aangedrongen op het opstellen van de notitie over de 

financiële kant, en de opzet van de reserveringsovereenkomst en koopovereenkomst. 
• bij de bespreking van de planning kwam naar voren dat na 9-7-21, de presentatiesessie, het 

zeker nog tot september duurt voordat de kostenraming kan worden opgemaakt. 
Deskundigen worden er vanaf nu bij gevraagd. Daarna kan pas een definitief besluit 
haalbaarheid worden genomen.  

• er is wel overleg van projectontwikkelaars en architect tussentijds, Harrie is daarbij aanwezig 
namens de 2 groepen.  

• De 4e schetssessie  is op  9 juli gepland, dan wordt het totaalbeeld van Y1 en Y2 
gepresenteerd.  Op dat moment ontbreekt nog een kostenraming/haalbaarheidsbotitie – de 
projectontwikkelaar heeft nog te weinig input van de architect, dus dat is pas na september 
te verwachten.  Architect en projectontwikkelaar hebben nog wel tussentijds contact. Harry 
Hamstra is goed aangesloten en vertegenwoordigt zowel GBH als MMWZ hierin. Hopelijk 
snel terugkoppeling. 
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4. Architect 19 Het Atelier  
Terugblik 2e schetssessie:  

Na de 2e schetssessie zijn op en aanmerkingen gegeven. Deze zijn door het bestuur verzameld en 
vormgegeven in een notitie, die naar 19Het Atelier zijn gestuurd.   

Opmerkingen:  

Melinda: n.a.v. het ontwerp: wens L-vormig gebouw. Uitgaande van oriëntatie op het zuiden, wat 
betekent dat voor de appartementen die in de poot zitten? App. In de hoek op de b.g. daar zit 
fietsenstaling. Op 1e verdieping zal er zicht op tuin etc. zijn vanwege hoekligging…. In de tekening 
goed kijken dat daar lichtinval en balkon/dakterras is…. (naast de zonnepanelen).  

Bouwen met hout CLT techniek – is vijf lagen hout kruislaags op elkaar, is massief hout. Wel 
duurzamer dan met houtskeletbouw, voorkeur is gebaseerd op Tegenlichtrapportage. CLT techniek 
wordt veelal voorbereid in de fabriek en minder op de bouwplaats gewerkt (dus minder afval e.d.). 
OF het duurder is zal uit de kostenraming moeten blijken.  

De meesten waren wel teleurgesteld door sessie2, de verwachtingen voor sessie 3 zijn dan ook hoog 
gespannen.  

Egbert ontvangt ook nog een uitnodiging voor de sessie morgen. Nico S. zal niet aanwezig zijn.  

 

5. Samenwerking MMWZ de Tippe en GBH 
Uit de tweede schetssessie is o.a. ook gebleken dat er wel verschillen(leeftijd, koop/huur, 
goedkoop/middenduur/duur zijn tussen de twee groepen MMWZ en GBH. Daarom is de notitie 
‘samenwerking met MMWZ’ opgesteld. Hoe geven we die samenwerking vorm, ook al zijn er 
uiteenlopende belangen . We willen elkaar versterken maar verschillen (h)erkennen. 

Reacties op notitie: gedeeltelijk ligt het ook bij architect, die wellicht beter onderscheid tussen de 
groepen kan maken. Alles hetzelfde is niet mogelijk … 

Wat zijn elementen waarin de meerwaarde van samenwerking zit: meerwaarde in 
onderhandelingsverhaal, opdracht naar architect. Meer deelnemers, minder kosten? 
Gemeenschappelijke elementen zijn bv. duurzaamheid (samenwerking binnen werkgroep De Groene 
Draad), de binnentuin en klusruimte.   

Er is meer behoefte aan maatwerk. Wij willen wel duurdere woningen, maar kwalitatief goed. Het 
zijn voor ons misschien wel onze laatste woningen, daarom hechten we aan kwaliteit.  Niet zakken 
ten gunste van woningbouwvereniging, die eerder goedkoper wil bouwen. 

Melinda stelt voor een aantal beslismomenten in te bouwen waarvan vooraf duidelijk is welke we 
samen, en welke we afzonderlijk moeten besluiten. Daar een tijdslijn opzetten. Bestuur/Melinda 
gaan hierover nadenken. 

 

6. Werkgroep Groene Draad  
Maandag 14/6 was er een bijpraatronde met informatie van de  
werkgroep Groene Draad.  
André heeft een presentatie/samenvatting gemaakt  
- Maarten en Frank (MMWZ) presenteerden dit voor beide achterbannen 
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Wat zijn de reacties?  

Timon: Superleuke bijeenkomst. Heeft veel nieuwe dingen gehoord. Fijne sfeer, veel informatie 
gedeeld. Diehards! Ze zijn heel hard aan het werk geweest.  

Marty en Aleida: goed voorbereid, interessant, enthousiast, betrokken.  

Nico Seine: goede presentatie, goede uitleg. Goede samenwerking.  

Melinda; schoof later aan, heeft wat informatie gemist. Uitgangspunt passief huis, alternatieven 
missen, met voor- en nadelen. Schrok ervan dat bij een passief huis geen ramen en deuren 
opengezet kunnen worden.  

Jettie: mooie presentatie, veel werk verzet.  Ook wel bezorgd om ‘passief huis’.  

André (die de presentatie heeft gemaakt) zegt over passief huis: dat is een optie, uitgangspunt is dat 
er geen gas komt. , dus alles moet elektrisch verwarmd worden. Dus goed isoleren met zicht op het 
zuiden is dan belangrijk. Uiteraard kunnen dan wel ramen open en kan er geventileerd worden, maar 
dan moet je dus meer bijverwarmen. Andere opties kunnen ook uitgewerkt worden, maar een 
passief huis is wel dé methode voor energiezuinig wonen. Hij wijst erop dat er al veel voorbeelden 
zijn op Internet en het de moeite waard is daar eens naar te kijken (allen). 

Koos vraagt of er al uitgangspunten zijn waar we rekening mee moeten houden? Welke elementen 
hebben invloed op het ontwerp en hoe neemt de architect dit mee? 

 

7. Rondvraag 

Bregje stelt voor om in juli fysiek bij elkaar te komen, ergens in de buurt van de Tippe. Iedereen vindt 
dit een goed voorstel. Bregje zal een datumlijst rondsturen.  

De volgende vergadering is op 8 juli, 9 juli is de vierde schetssessie gepland.  

Na de zomer blijven we vergadering op donderdagavond, alleen starten we dan om 19.30.  

Vergaderschema stuurt Bregje rond.  

Melinda heeft contact opgenomen met hypotheekadviseur (Herman H) en vraagt zich af of anderen 
ook zo’n uitgebreide lijst moesten invullen en zoveel documenten aanleveren? Dat blijkt idd zo te zijn 
(Nico en Maria, Bregje), maar op zich kon Herman alles wel goed toelichten en uitleggen.  

Bregje laat weten dat de hypotheekadviseur van de Regiobank, Jacolien Coenraadts, ook wel op een 
ALV informatie wil geven over financiering, hypotheekvormen enz.  Afgesproken wordt haar hiervoor 
uit te nodigen (Bregje).   

Overigens graag de resultaten van je draagkrachtonderzoek opsturen naar het secretariaat.  

Ervaringen van nieuwe leden: 

• Nico Schoenmaker: goeie ervaring, interessant, eerste keer voor zoiets. Heeft met 
belangstelling geluisterd. Woont in Wageningen en is daar ook aan het rondkijken.  

• Egbert: - prima vergadering.  

Verzoek aan nieuwe mensen om hun woonwensen in te vullen en naar Bregje te sturen.  

Koos bedankt Nico voor het interessante artikel over cohousing.  

Bregje dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering. 


