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Verslag ALV Groeneburenhof  19-08-2021  (online) 

Aanwezig:  André, Bregje, Wim, Nico Seine (Nico S), Aleida, Martie, Nico Schoenmaker (Nico W), 
Harrie, Timon, Sandra, Jettie, Melinda, Segerien (verslag)   

Afwezig:  Margriet, Maria, Koos, Maja  
 
1. Opening, wijziging agenda, mededelingen 

a. Subsidieaanvraag is ingediend op 14-8-2021; ontvangst is bevestigd  
b. Vanwege vakanties geen bijeenkomst en verslag van de werkgroep Groene Draad  

 
2. Verslag ALV 08-07-2021       

a. Bregje‘s tijdslijn van beslismomenten wacht op de planning van de projectontwikkelaars  
b. Nico Schoenmaker (i.p.v. Scheepmaker) is bijgepraat door Bregje en André  

Met een toegevoegde d in de tweede regel en een gecorrigeerde naam wordt het verslag 
goedgekeurd en vastgesteld.  
 
3. Financiën        
De bankrekening bij de Regiobank is een feit. Graag allen (aspirant)lidmaatschapsgeld (25€) en 
inleggeld (500€) overmaken op NL40 RBRB 8835 1774 80 t.n.v. Groeneburenhof, Zwolle  

a. Nico W heeft de indruk dat we uitgaven gaan doen die voor rekening van de 
projectontwikkelaar zouden moeten zijn. Dit is niet het geval. Een uitleg van hoe het 
inleggeld is opgebouwd is te vinden in het document 20210701 Lidmaatschap en 
inleggeld per wooneenheid Groeneburenhof dat in de ALV van 8 juli 2021 besproken is. 

b. Hoe verhoudt het betalen van het lidmaatschap zich tot de ‘toelating’ tot de vereniging? 
Lidmaatschap is ook voor aspiranten, dus voor ieder van ons.  

c. Wanneer aan de voorwaarde krediettoets (zie 10 stappenplan) is voldaan kunnen 
gesprekken over ‘toelating’ en lidmaatschap gevoerd worden. In eerste instantie is dat 
met de huidige 3 leden van de vereniging Sandra, Bregje en Segerien. Elke keer dat een 
nieuw lid is toegelaten kan de samenstelling van ‘de kennismakingsgroep’ aangepast 
worden zodat steeds andere leden deze gesprekken voeren en de voordracht doen.  

d. Martie en Aleida willen eerst weten wat de woningen gaan kosten voordat ze verder 
gaan met verzoek tot lidmaatschap en nu dus nog geen inleggeld betalen. Half 
september hopen we daar meer over te weten maar er zullen ook dan nog 
onzekerheden blijven (grondprijs, ontwerpkosten, …) 

e. Krediettoetsen kunnen worden gestuurd naar Sandra: Sandra.van.Beers@gmail.com  
   

4. Terugblik bijeenkomsten 10-7-21 en 31-7-21 
Leuk om elkaar te leren kennen, fijn dat iedereen al zo vertrouwd voelde, fijn om te zien waar we 
komen te wonen. Goed gevoel, fijne bijeenkomsten. Aan de werkgroep ‘sociaal’ wordt gevraagd 
alvast een volgende bijeenkomst te plannen. 
 
5. Voorstel indeling werkgroepen      
Een paar opmerkingen:  

a. Voor de communicatie binnen de werkgroep en de brede samenstelling daarvan heeft 
het de voorkeur dat per huishouden één lid zitting heeft in een werkgroep.  

b. Over werkgroepen is in artikel 10 van de statuten het volgende geregeld:  
i. lid 4: het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies en/of werkgroepen in 

het leven te roepen. De commissies en/of werkgroepen van de vereniging 
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worden aangesteld door de ALV en voeren onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur (via een ‘linking pin’met het bestuur) bepaalde werkzaamheden uit. 

ii. lid 5: commissies en/of werkgroepen hebben niet de bevoegdheid de vereniging 
te vertegenwoordigen en/of te binden en kunnen geen opdrachten aan derden 
verstrekken.  

iii. Lid 7: de taken van het bestuur, alsook van commissies en werkgroepen, worden 
nader geregeld in een organogram en huishoudelijk reglement.  

c. De linking pin hoeft geen voorzitter, trekker of notulist van de werkgroep te zijn, maar 
kan er wel voor zorgen dat het bestuur in voorkomende gevallen uit eerste hand over 
relevante informatie beschikt.  

d. De werkgroepen Groene Draad en Tuin zijn (bij voorkeur) samengesteld uit leden van 
MMWZ de Tippe en Groeneburenhof samen.  

e. De werkgroep Bouw richt zich alleen op de Groeneburenhof.  
f. Elke werkgroep formuleert voor de volgende ALV, op basis van de behoeften zoals 

eerder geïnventariseerd, wat de eigen doelen en plannen zijn (maximaal een half 
A4tje!). Algemeen: een werkgroep kan voorstellen voorbereiden en ter besluitvorming 
voorleggen aan de ALV.  

g. De werkgroep tuin kan nog even wachten met plannen maken totdat met MMWZ een 
gecombineerde werkgroep is gevormd.   

h. De (voorlopige) samenstelling van de werkgroepen is als volgt:  
 

Werkgroep Tuin (combi met MMWZ de Tippe) Linking pin: Segerien 

 Jettie, Aleida, Wim, Martie, Maria, wellicht Margriet 

Werkroep Bouw Linking pin: Bregje 

 Nico W, Wim, Martie, Maja 

Werkgroep Groene Draad Linking pin: Segerien 

Wim (evt opgeven voor Bouw?), André, Nico S 

Werkgroep Sociaal Linking pin: Sandra 

 Koos, Sandra, Maja, Melinda, Maria 

Werkgroep Communicatie Linking pin: Bregje 

 André, Jettie, Timon 

 
6. Vergaderdata       
Voor de ALV een wijziging: donderdag 20-1-22 in plaats van 6-1-22. 
 
7. Rondvraag en opmerkingen die eerder in de vergadering gemaakt zijn 

a. Bregje stuurt een lijst met de mailadressen van de huidige (aspirant)leden. 
b. Op de website staat bij ‘nieuws’ een link naar een webcam die de bouwplaats filmt  
c. Nico Seine vraagt of 19HetAtelier ook in het verdere traject onze architect is? Dat 

besluiten de verenigingen met de projectontwikkelaars samen. Het is mogelijk dat een 
andere architect verder gaat met het ontwerp van 19HetAtelier. En als wij in het 
vervolgtraject de samenwerking anders vorm willen geven dan kunnen we dat zeker ter 
sprake brengen 

d. Harrie, een mededeling: na het gesprek van 31 juli is geen bericht meer ontvangen van 
de projectontwikkelaars. 

 
Om 21:05 (?) sluit Bregje de vergadering. 


