
Vastgesteld verslag ALV 18-11-2022, 19.30 online

Aanwezig: Bregje (voorzitter), André, Harrie, Koos, Margreet, Erik, Maja,  John Groot 
Kormelinck, Nico Schoenmaker Segerien (verslag)

Afgemeld: Nico en Maria Seine, Sandra en Wim

1. Opening, mededelingen
a. John Groot Kormelinck stelt zich voor: woont met Hanna in Groningen. 

Kinderen (2) wonen in het westen en Zwolle is dan een mooi compromis. 
Wordt steeds enthousiaster van de opzet van het Y1 project. Al veel 
gelezen, nog veel vragen over termen en afkortingen. Combinatie met 
MMWT met gezinnen en misschien kinderen spreekt aan. 

b. Nieuws van Henk en Annie: ze trekken zich terug. “Henk en ik gaan jullie 
verlaten. Wij gaan in Vledder wonen in een hofje met een groepje van 15 
woningen met 55+ in noaberschap. 
Wij wensen jullie veel sterkte met de ontwikkeling van GBH en zullen jullie
volgen met veel interesse.

c. Veel gesprekken in de afgelopen periode: met architecten, bouwers en 
meer. Zie punt 3

2. Conceptverslag ALV  28-10-22    
a. Conceptverslag ipv agenda
b. 3.d.iii: contact met Dijkhuis: reageert niet dus laten we nu
c. 5.h: contact met Woonfabriek komt nog (Bregje)
d. Concept data: Y1 dag 15 januari wordt 22 januari

3. Vanuit kernteam en de werkgroep bouw   
a. Koos, Harrie, Bregje en Segerien doen verslag van gesprekken met 

architecten om een schetsontwerp te laten maken voor het kavelpaspoort.
Met de offertes die we kregen komen we erachter een schetsontwerp 
meer detail geeft dan we nu nodig hebben en dat voor nu een 
‘massastudie’ voldoende is. Die is eenvoudiger en globaler en kan ook 
aanzienlijk goedkoper gemaakt worden. Een massastudie geeft een (3D) 
beeld van het  bouwvolume, zicht op de ruimtelijke- en visuele gevolgen 
voor de een locatie, globaal beeld van beukmaten, oriëntatie en gevel. 

i. SACON (https://www.sacon.nl/): Koos miste in het gesprek met Margret 
Drok enthousiasme en specifieke ervaring. Een open, wat bedeesde 
vrouw. Ook Bregje heeft vragen over voldoende enthousiasme om 
de hele groep, m.n. MMWT, mee te nemen. Harrie en Segerien 
zagen meer enthousiasme en elan en de bereidheid om tijd en 
enthousiasme in ons project te stoppen.  Ontbreken van ervaring als
mogelijk nadeel wordt gedeeld. 

ii. De Bruin Architecten (https://www.debruinarchitecten.nl/): een 
bedrijf met veel ervaring dat veel voorbeelden liet zien; baas (Cees 
de Bruin) en architect (Pieter Diks) waren aanwezig en straalden 
professionaliteit uit. Leken meer kennis van zaken te hebben. 
Hebben ervaring in werken met Weever. Koos vond het fijn dat ze 
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kritische kanttekeningen plaatsten bij onze ambities. Segerien werd 
vooral aangesproken door Pieter Diks en vond dat de baas van het 
bedrijf iets teveel als een ‘gladde’ verkoper over kwam. Harrie ziet 
bij de Bruin meer de kant van wij luisteren en wij bieden jullie 
mogelijkheden waar je op kunt reageren. SACON had meer de 
insteek van eerst heel goed luisteren en dan gaan tekenen. Bregje 
herkent het ‘meepraten’ van de baas en zou het heel fijn vinden 
wanneer Pieter Diks de contactpersoon zou zijn. Bregje heeft de 
indruk dat de Bruin meer ervaring heeft met CPO en in bouwteams, 
maar Harrie herkent dat niet. Geen voorbeelden gehoord of gezien 
van ervaring met co-creatie.

Reacties: we hoeven niet het hele traject met dezelfde architect te doen 
en kunnen in elke fase besluiten dat we niet samen verder willen. Maar: 
zoveel mogelijk met dezelfde architect werken heeft wel voordelen, dus 
toch goed om nu een weloverwogen keuze te maken. Met name de wijze 
van communiceren doet er toe.
Arthur van Iterson onderschrijft min of meer de ‘verkooppraatjes’ van 
Meneer de Bruin. Aanvullende opmerking: de Bruin heeft al eerder 
samengewerkt met Weever; SACON niet.
Margreet stelt een vraag over ‘gehorigheid’ in houten huizen: nu nog niet 
aan de orde maar zeker iets om tzt eens te beluisteren in recent 
gebouwde houten woningen.
   

b. Gesprekken met bouwers en voorstel
zie bijlage bij agenda ALV. Bregje geeft toelichting op onze bevindingen 
en overwegingen bij verschillende bouwers. We hebben 2 bedrijven 
afgezegd: FLETTS en PlegtVos.  
Niet vermeld bijkomend voordeel van Weever is dat zij ook een 
sloopbedrijf hebben waaruit materialen hergebruikt kunnen worden. 
Segerien laat Terhalle weten hoe de stand van zaken op dit moment is en 
dat we ze graag nog even achter de hand houden. 
Erik merkt op dat het als een grote verantwoordelijkheid voelt om zulke 
verstrekkende besluiten te nemen. Dat gevoel wordt gedeeld. Met beide 
architecten hebben we afgesproken dat we het traject met de architect 
van onze keuze willen beginnen met een ontmoeting met alle toekomstige
bewoners. Morgen horen hoe MMWT oordeelt

c. Vervolg kavelpaspoort gemeente: we hebben een versie ‘light’ ontvangen 
waar onze opvattingen in zijn opgenomen. Wat nu nog ontbreekt zijn de 
massastudie en de namen van architect en bouwer.  

d. Mogelijke begeleiding vanuit DGV (https://www.dgvgroup.com/ron-de-gruyter). 
Ron de Gruyter is een ‘duurzame ontwikkelaar’ die een deel van de 
(voor)financiering voor zijn rekening zou kunnen nemen en achtervang 
kan zijn zolang nog niet alle woningen een koper hebben. Hij kan ook 
tussenpersoon tussen bouwer en architect voor ons zijn, op afroep dan 
wel via een contract voor een vooraf vastgesteld aantal uren of taken. Een
en ander heeft uiteraard een prijs. Iemand als DGV draagt risico’s 
vergelijkbaar met projectontwikkelaars. 
Harrie geeft desgevraagd aan dat een bedrijf als DGV meer te bieden 
heeft dan Harrie, met name op het gebied van specifiek bouwtechnische 
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zaken en installatietechniek. 
Op 25/11 hebben we een tweede gesprek met Ron om verder uit te 
diepen wat wij nodig hebben en wat hij te bieden heeft, aan de hand 
waarvan hij een offerte zou kunnen maken. Werkgroep juridisch en/of 
bouw en/of kernteam moet alvast eens kijken waar we het dan over 
hebben. 

4. PDO Project Deelname Overeenkomst
Nu de haalbaarheid in zicht komt, en we toch in CPO, dan wel MO gaan werken, is 
het opstellen van een PDO – Project Deelname Overeenkomst – van belang. Bij de 
agenda gevoegd een mogelijk PDO, dat we nog aan onze situatie kunnen 
aanpassen.
Nico heeft het gevoel dat ALV besluiten, PDO en de spreadsheet ’Projectbegroting 
en liquiditeitsplan’ nog niet met elkaar in overeenstemming zijn. Nico maakt dat in 
een lijstje specifiek en stuurt dat naar Bregje. Oproep aan een ieder om in de 
komende week het PDO goed door te lezen en commentaar naar 
secretariaat@groeneburenhof.nl te sturen zodat we er volgende ALV over kunnen 
spreken. 
Het is nog geen voorlopig koopcontract maar heeft absoluut bindende 
consequenties, waarvan het fijn is als we die met zoveel mogelijk toekomstige 
bewoners kunnen delen. 
PR en ledenwerving hebben hoge prioriteit! De werkgroep heeft behoefte aan 
versterking!!

5. Financieel overzicht
a. Inkomsten uitgaven over 2022 tot nu toe voor de vereniging. Sandra 

stuurt door en we bespreken het in de volgende ALV)
b. Inleggelden voor de woonunits. Niet besproken. Bregje agendeert voor de 

volgende ALV 
c. Uitleg projectbegroting

Het is een levend document dat steeds aangepast kan worden aan dan 
geldende kennis en omstandigheden. Een document als dit moet er voor 
heel Y1 komen, dus inclusief MMWT en OB. Het is een format dat ook in 
andere CPO projecten gebruikt wordt. 

6. Werkgroepen
a. Groene Draad: komt morgen uitgebreid aan bod op de Y1 dag
b. Werkgroep juridisch kijkt naar verdeelsleutel voor mandelig gebied tbv de 

reserveringsovereenkomst. Ook aandacht voor diverse contracten en 
keuze voor wel/niet
wooncoöperatie. Wordt
vervolgd

c. Werkgroep sociaal heeft
de dag van morgen
georganiseerd

d. Communicatie:
Informatiebijeenkomst de
Tippe 15/11: Er was veel
belangstelling.
Aanwezigheid van de
door André gemaakte
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maquette was verhelderend en uitnodigend. Met 6 mensen is gesproken 
en dat krijgt nog een vervolg. Ook MMWT had veel belangstelling van 
jonge mensen en gezinnen. In de Meanderhof geven wij daar op zondag 
27/11 een vervolg aan. Wie van ons kan daarbij zijn? Aansluitend kunnen 
we als GBH een aanvullende bijeenkomst organiseren maar 
vertegenwoordiging op 27/11 is zeer gewenst.
Mooi artikel in de Vinexpres: 

7. Rondvraag
a. John heeft veel (expertise) gehoord tijdens deze vergadering, dat doet 

hem goed. Grote behoefte nog eens door te praten met een paar mensen:
hij en Hanna zijn daar van harte toe uitgenodigd. Laat op 
secretariaat@groeneburenhof.nl weten wanneer je in Zwolle bent en dan 
proberen we iets af te spreken

b. Geen tijd voor meer rondvraag. Gelukkig zien we elkaar morgen. Nico en 
John niet. 

Google meet beëindigde de vergadering om 21:26
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