
Vastgesteld Verslag ALV Groeneburenhof  9-9-2021  (online) 

 
Aanwezig:  André, Bregje, Nico Seine (Nico S), Maria, Martie, Nico Schoenmaker (Nico W),  Margriet 

(t/m punt 5 van de agenda), Melinda, Koos, Maja, Segerien (verslag)   
Berichten van verhindering ontvangen van: Wim, Sandra, Harrie, Timon, Jettie  
Afwezig: Aleida (aangeschoven bij de rondvraag) 
 
1. Regiobank informatie over hypotheken (30 minuten) 

Jacolien Coenraads en René ter Bruggen van Slomp & De Graaf zijn onafhankelijk hypotheekadviseurs 
maar ook verbonden aan de Regiobank. Zij stellen zich voor en vertellen over financiële zaken waar we 
als vereniging en als toekomstige eigenaren mee te maken kunnen krijgen.  
Jacolien en René sturen nog een verslagje en hun contactgegevens. Het staat een ieder vrij om al dan 
niet verder zaken met hen te doen. Een paar opmerkingen naar aanleiding van onze vragen: 

a. Zij doen (nog) geen zaken met ASN. Regiobank is met SNS, ASN Bank, en BLG onderdeel van het 
moederbedrijf De Volksbank die samen investeren in ‘een beter Nederland’.  

b. Het is niet nodig, noodzakelijk of zelfs wenselijk om allemaal bij dezelfde verstrekker een 
hypotheek af te sluiten. Dat is maatwerk per huishouden. 

c. Taxatie is voor onze woningen niet nodig omdat onze koopsommen lager zijn dat 5 ton. 
d. Informatie die nodig is tbv krediettoets en tbv hypotheek is vergelijkbaar maar niet 

inwisselbaar. Evt dus handig om beide bij Slomp & De Graaf te laten doen.  
 

2. Opening, wijziging agenda, mededelingen 
Voortgang overleg projectontwikkelaars. Zij hebben de berekeningen ontvangen en bekijken die nu. Op 
16 september ontmoeten we elkaar weer maar zullen ze nog geen openheid van zaken kunnen geven. 
Wij zullen dan zeker laten weten dat we het jammer vinden dat zij die eerste berekeningen nog niet 
met ons willen delen; dat we dus toch een minder gelijkwaardige partner zijn dan we zouden willen. Als 
in de berekening van de projectontwikkelaars de grondprijzen nog ontbreken, dan willen we 
voorstellen samen het gesprek daarover met de gemeente aan te gaan.  

 
3. Verslag ALV 19-8-2021        

a. Punt 2: tijdslijn van beslismomenten. In het gesprek met projectontwikkelaars van 16/9 
verwachten we inzicht te krijgen in de te verwachten planning. Tijdslijn is dus pas ergens in 
oktober te maken.  

b. Punt 6 vergaderdata: de ALV is verplaatst naar donderdag 20-1-22, niet 22. 
Overige punten zijn afgehandeld en het gecorrigeerde verslag wordt vastgesteld.  

 
4. Lidmaatschap en 10 stappenplan actualiseren   

Bregje heeft het document dat we al eerder bespraken aangepast (versie 03-09-2021) en uitgesplitst 
naar wat persoonlijk voor elk (aspirant)lid van de vereniging geldt en wat per wooneenheid. Een paar 
opmerkingen die zijn gemaakt: 

a. De keuze om eerst het inleggeld te (laten) betalen en dan pas het lidmaatschap aan te vragen is 
in deze fase noodzakelijk om budget te hebben waarmee we de vereniging vorm kunnen geven.  

b. Punt 9 uit het 10 stappenplan: het gesprek met de 3 leden (voorlopig keuze uit bestuursleden + 
Koos als een van de oprichters) zal de visie van de vereniging als uitgangspunt hebben maar 
blijft een subjectief iets. Uiteindelijk hoop je dat beide partijen zich kunnen vinden in de 
uitkomst.  

c. Aan het document PDO wordt ter inleiding toegevoegd dat dit het format is zoals het in Olst 
gebruikt wordt; het geeft een indruk van wat we straks allemaal met de projectontwikkelaars in 
een overeenkomst moeten vastleggen 

d. Bij eerste doel PDO: reservering gaat vooraf aan voorlopig koopcontract en zal een 
overeenkomst worden met de projectontwikkelaar 



e. Bij PDO punt 3 over kosten is het van belang met de projectontwikkelaar duidelijke afspraken te 
maken welk deel in mindering gebracht worden op de uiteindelijke koopsom. 

Het vernieuwde document stond nu ter meningsvorming op de agenda. Formeel moet het dus nog een 
keer terug komen om het met elkaar vast te stellen (Bregje) 

 
5. Werkgroepen plannen van aanpak     

a. Groene draad: namen van de leden toevoegen en in volgend overleg afstemmen wie de 
‘trekker’ is. Nico maakt het document makkelijker leesbaar, waarna het door iedereen 
geraadpleegd kan worden op de website.  

b. Bouw: geen voorgestelde wijzigingen bij het voorliggende document. We kiezen ervoor om 
deze werkgroep uitsluitend uit leden van GBH te laten bestaan omdat ‘ons’ gebouw 
onvergelijkbaar is met de woningen van MMWZ. De overlap wordt besproken in het kernteam. 
Maja roept de werkgroep bij elkaar voor een eerste overleg. Dan wordt vastgesteld wie 
‘trekker’ wordt. 

c. Communicatie: specificeren welke informatie je op welke wijze aan welke doelgroep wilt 
verstrekken. Als doelen toevoegen: maken van een nieuwsbrief en beheren van de website. 
Bregje zal het document aanpassen en roept de volgende bijeenkomst bij elkaar. Margriet 
vraagt of Timon trekker wil zijn. 

d. Sociaal: bij taak b: regelen vervangen door ‘faciliteren’. Aan doel toevoegen: voorstellen doen 
t.a.v. de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte. Melinda zal deze wijzigingen aanbrengen 
en de namen van de leden van de werkgroep toevoegen. Koos neemt het op zich om de 
volgende bijeenkomst samen te roepen. 

e. Start van de werkgroep tuin is uitgesteld tot er iets meer zicht is op de doorgang van het 
project. Het liefst wordt het een gecombineerde werkgroep van MMWZ en GBH.  

f. Segerien maakt voor de website een geïntegreerd document met het organogram en deze 
beschrijvingen van doelen en werkwijze van de werkgroepen 

 
6. Rondvraag 

André informeert ons over de medische diagnose die hem in de afgelopen weken steeds scherper is 
gesteld: hij heeft kanker in zijn tong met uitzaaiingen naar de hals en longen. Hij zal bestraald worden 
om de klachten te beperken. Er is geen mogelijkheid tot genezen en André’s levensverwachting is nu 
gesteld op een jaar. André wil heel graag zo lang mogelijk de dingen blijven doen die hem energie 
geven en mee blijven bouwen aan de Groeneburenhof hoort daar zeker bij.  
Het is de wens van André om deze mededeling in de notulen op te nemen. Hij vraagt ons uitdrukkelijk 
hem als André te blijven zien en niet als zijn ziekte. Hij zal ons informeren als er ontwikkelingen zijn om 
te delen en wil liever niet dat we steeds vragen hoe het met hem gaat.  
 
Om 21:30 sluit Bregje de vergadering en adviseert André ons een borrel op het leven te nemen.  


