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Biddinghuizen 27 juni 2021 

Verslag ALV van de Coöperatieve Vereniging De Boschberg gehouden op 26 juni 2020 

Aanwezig: 33 leden, inclusief bestuursleden 

1. Welkom   

De voorzitter Ad Kragtwijk opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda wordt 

vastgesteld. Het bestuur is blij dat er weer fysiek vergaderd kan worden. Het is voor het 

bestuur de afgelopen periode lastig geweest, met name door de Coronamaatregelen.  

Het huidige bestuur: Voorzitter – Ad Kragtwijk / Secretaris – Johan van Wilgenburg / 

Penningmeester – Ab Hofman / Interne Betrekkingen – Ralf Burchardt / Externe Betrekkingen 

– Fred Kuiper, hebben het voornemen om de Leden vandaag op de ALV zo compleet mogelijk 

te informeren over een aantal zaken waar zij dagelijks mee bezig is. 

Het Bestuur heeft veel werk gehad om inzicht te krijgen van de lopende zaken (routine en 

actuele zaken, al dan niet met prioriteit), c.q. het inventariseren van de secretariële dossiers 

(archieven en digitale bestanden). De overdracht destijds had m.b.t. een aantal functies, niet 

optimaal plaats- gevonden.  

De intenties van het bestuur zijn in ieder geval transparantie, efficiënter besturen 

(beleidsgerichte inzet), beter communiceren. 

Er is geen after-party vandaag i.v.m. de nog geldende regels, wellicht komt dat later (evt. met 

live muziek). 

 

2.1. Vaststellen agenda / aantal aanwezigen / uitgebrachte stemmen. 

Agenda:   Geen aanvullingen en/of aanpassingen voorgesteld. 

Aantal aanwezigen:  33 leden van de vereniging 

Aantal uitgebrachte stemmen: 35 stembriefjes (vooraf)ingeleverd  

 

2.2. Voorstellen nieuwe leden, ondersteunende vrijwilligers, kascommissie en stem commissie. 

en bestuursleden.  

Nieuwe leden:  worden voorgesteld, zie ook lijst in de vooraankondiging. Opvallend is 

dat de meeste nieuwe leden niet aanwezig zijn. 

Notuliste:  Merel van der Kloor 

Kascommissie:   Ton Bennik en Mieke Polhout (niet aanwezig) 

Stemcommissie:  Marianne Blankestein, Andrea Burchardt en Marjolein ? 

Stemmen:  Op basis van opgestuurde / ingeleverde stembiljetten (op papier).  

De nog niet ingeleverde briefjes kunnen ter vergadering alsnog 

ingeleverd worden bij het secretariaat (stemcommissie). 
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3. Mededelingen bestuur 

Voorzitter geeft een overzicht van zaken waar het nieuwe bestuur de afgelopen tijd mee bezig 

is. Een aantal zaken die wel in gang zijn gezet, maar nog niet zijn afgerond, worden genoemd. 

Het is niet meegevallen welke zaken er nog allemaal actueel waren vanuit het vorige bestuur.  

Er worden een aantal voorbeelden aangehaald zoals: 

a. Bestuurszaken:   

Taken van een dagelijks bestuur mogen als bekend verondersteld worden. Vanwege dat de 

Penningmeester nagenoeg alle taken waarnam, zo ook veel tekortkomingen van het 

Secretariaat herstelde en/of aanpakte, werden deze herverdeeld en heeft er een herindeling 

plaatsgevonden. Naast de standaard taken zijn de volgende portefeuilles samengesteld en 

toebedeeld aan alle Bestuursleden: 

➢ Voorzitter   Personeelszaken / Automatisering 

➢ Secretaris   Park & Veiligheidszaken / Infra (Technisch)  

➢ Penningmeester  Beheer financiën / jaar en resultaatrekening / begrotingen 

➢ Interne Betrekkingen  Parkzaken betreffende belangen Leden 

➢ Externe Betrekkingen  Wet & regelgeving / projecten / communicatie 

Het bestuur heeft 14 augustus 2020 “een hei-sessie” gehouden. Op deze sessie is conform de 

adviezen van de WOB-commissie een toekomstgerichte bestuur visie tot stand gekomen, met 

daarbij de verdeling (herindeling) van de bestuurstaken. Ook zijn er besluiten genomen hoe de 

communicatie, het functioneren van het secretariaat, de Beheerderstaken alsmede de 

waarneming geregeld van bestuurders die tijdelijk uitvallen. 

Sub conclusie: 

o Bevorderen transparantie / communicatie / efficiënter besturen / beleidsgerichte inzet. 

o Voorgaande een laatste Besturen zijn teveel uitvoerend bezig geweest. Huidig Bestuur wil 

beleidsmatig tewerk gaan, uitvoering meer naar Medewerkers (worden ervoor betaald).  

o Administratieve medewerkster werkt 2 dagen (Ma en Vr) 9 uur, daarin dienen de 

werkzaamheden adequaat en effectief uitgevoerd te worden. Twee dagen van 9 uren is 

veel en dan zeker v.w.b. concentratie en arbeidsduur voor een dag. 

o Voorgestelde veranderingen: 

✓ Dagelijkse Bestuur hebben volledige banen, ofwel dienen ernaast de vrijwillige 

bestuurszaken te behartigen; 

✓ Dagelijks bestuur geen uitvoerende zaken, doch slechts beleid en controle op 

uitvoering verricht werkzaamheden; 

✓ Secretaris / Penningmeester moet Secretariaat kunnen sturen, ter plaatse c.q. op 

afstand, d.w.z. er zal toegang dienen te zijn in de secretariële bestanden van de 

administratieve medewerkster. 

✓ Interne betrekkingen werkt samen met Beheerder / Dagelijks Bestuur / en de Leden. 

o Opmerking; Hans de Groot (voorzitter WOB) maakt de opmerking dat de WOB heeft 

geadviseerd, dat de vervanging van bestuurstaken geregeld moet zijn. Ook de processen 

moeten transparant (navolgbaar) zijn. 

b. Medewerker(ster)s: 
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Taken en Functieomschrijvingen medewerkers waren niet actueel en nodigde uit om e.e.a. te 

reviseren. 

✓ Beheerder - Bert van Engelen. Het werk van de beheerder was niet geheel inzichtelijk voor 

het bestuur en om te voorkomen dat er lagunes ontstaan (c.q. al waren) is een heldere 

taak-/ functie- omschrijving voor de Beheerder en het Bestuur noodzakelijk. De Secretaris 

is voor de Beheerder het aanspreekpunt. Het eerste functioneringsgesprek heeft 

recentelijk met de Beheerder plaatsgevonden. Eind 20212 (okt/nov) volgt een tweede 

functioneringsgesprek, dec 2021 volgt er een officiële Functiebeoordeling. 

✓ Assistent -Beheerder - Edward Steur 

✓ Assistent – beheerder - Arnout Mol (nieuwe assistent beheerder sinds week voor ALV) 

✓ Ex assistent beheerder - Frank Smit (om gezondheidsredenen gestopt) 

✓ Administratief Medewerkster - Gonny van de Velden 

De taak-/ functieomschrijving van de administratieve medewerkster was eveneens 

onduidelijk en ook deze is voor de duidelijkheid opnieuw opgesteld. 

✓ Het dagelijks bestuur en de overige bestuursleden krijgen eveneens een duidelijke 

Functieomschrijving en worden door medebestuursleden beoordeeld.  

 

c. Secretariaat: adviezen van de WOB-adviezen (werkgroep ondersteuning Bestuur) worden 

m.b.t. het functioneren gevolgd. Het digitale en fysieke archief / dossiers moeten worden 

opgeschoond en volgens een standaard actueel worden. 

1) Secretariële & Financiële handelingen.  

Alle mails / brieven / telefonische contacten komen via het secretariaat binnen alleen op 

maandag en vrijdag, gedurende 08.30 uur tot 18.00 uur. 

De overige dagen is het secretariaat niet bereikbaar, waardoor er veel blijft liggen. Gedacht 

wordt of de bezetting drie dagdelen kan zijn, echter de medewerkster gaat hier niet mee 

akkoord. Het zou efficiënter zijn als er dagelijks een bezetting is. De 18 uren welke er door 

de huidige medewerkster vervult, zou naar 3 dagdelen kunnen gaan, of dagelijks naar 3 

uren ( Ma t/m Vr van 9 tot 12 uur). Redenen hiervoor is om de snelheid inzake 

communicatie te verbeteren. Het beheer van de data / dossiers zal gaan geschieden 

middels een vereenvoudigd ISO-model (indeling van een 800-reeks deelgebieden), d.w.z. 

op categorieën en indeling van onderwerpen zal in dit systeem eenvoudig de toegang 

gevonden kunnen worden.  

Middels een routesysteem gaan onderwerpen aangestuurd worden het secretariaat naar 

respectieve Bestuurderen c.q. naar externe instanties of functionarissen, zodoende kan 

altijd de route van de zaak gevolgd worden (kwaliteitssysteem in communicatie). 

2) Receptie op een vraag van een Lid als voorbeeld van het nieuwe werken / besturen. Bijv. 

of het zinvol is (efficiënter) dat beheerder die dagelijks tussen 12.00-12.30 de receptie 

bezet, er een mogelijkheid is, dat vrager belt of mailt met Beheerder en de procedure op 

de website te vinden is. Hierdoor zou de Beheerder misschien andere of extra taken 

kunnen uitvoeren? 

Voorzitter vraagt of de leden hierover na willen denken, dhr Brouwer is het niet eens met 

deze benaderwijze, vindt dat Beheerder hier nuttig werk vervult.  

E.e.a. leidt tot een korte discussie, onderwerp zal t.z.t. terugkomen. 

 

 

 

d. Automatisering: is/was een drama (storingen/uitval), veel werkte niet, vandaar dat er is 

overgestapt naar de KPN met office365 (alles in de Cloud) daarmee is de interne (digitale) 
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communicatie van het bestuur veiliger en sterk verbeterd. De kosten van de vorige ICT 

ondersteuner zijn daarmee substantieel gereduceerd. 

De server is ontkoppeld, en pc-Workx gaat kijken of de server (3 jaar oud) verkocht kan 

worden. de kosten zijn omlaag en iedereen (van het bestuur) kan er vanuit thuis nu altijd bij. 

Ook de werking van de wifi is stabieler.  

 

e. Verzekeringen:  

1) waren(sep2020)/zijn niet actueel, aanvullingen en aanpassingen zijn in behandeling. De 

intermediair “Lamond” wachtte tot einde jaar en op dringend verzoek Bestuur werd deze 

intermediair verzocht tekst en uitleg te geven. Conclusie; het Bestuur was niet tevreden 

en heeft alsnog een andere intermediair gevonden “Langterm RA”, welke de portefeuille 

heeft overgenomen per 1 jan 2021. Structureel worden de verzekeringen of gehandhaafd, 

of aangepast, dan wel ondergebracht bij een nieuwe verzekeraar. E.e.a. bracht met zich 

mee dat er een veiligheidsinspectie heeft plaatsgevonden door de Nationale Nederlanden. 

2) Alle verzekeringen zijn en worden nagelopen m.b.v. een intermediair of deze nog kloppen 

en up-to-date zijn en of we goed verzekerd zijn. Er is nauwelijks tijd geweest om alles goed 

te onderzoeken want de intermediair is pas aan het eind van het jaar gekomen waardoor 

alles automatisch verlengd werd. 

3) Het blijkt o.a. dat er geen rechtsbijstandverzekering was, die komt er nu bij, noodzakelijk 

als er juridische steun nodig is m.b.t. aansprakelijkheid jegens derden, hetgeen niet in de 

andere verzekeringen opgenomen is. Bestuursaansprakelijkheid is wel verzekerd. 

4) Voor overige en onvoorziene omstandigheden is het noodzakelijk om een Wegas-

verzekering te nemen, dit voor medewerkers en bestuur waarvan bepaalde schade niet is 

opgenomen in andere verzekeringen. 

 

f. Statuten & Regelgeving & AVG: 

1) De invoering per 1 juli 2021 van de WBTR (Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen) zal 

nog nader geanalyseerd moeten worden. De Statuten en het Huishoudelijk regelement 

dienen te correleren elkaar. Ook zal deze wet meer bevoegdheden geven aan de controle 

van het gevoerd bestuursbeleid. Een vluchtige scan geeft aan dat de Boschberg voor het 

merendeel de zaken op orde heeft, voor de aanvullingen zal i.o.m. de Notaris een “concept 

wijzigingsvoorstel” gedaan worden en aan de najaars-ALV aangeboden. 

2) RI & E (risico-inventarisatie en evaluatie) zal gehouden moeten worden, zo ook een 

calamiteitenregeling.  

Nationale Nederlanden heeft een veiligheidsdeskundige gestuurd om te kijken of risico’s 

wat in de verzekeringspakketten staat onderkend zijn. De inspectie heeft een  

keuringsrapport gemaakt, welke o.a. keek naar: speeltoestellen (wel niet gekeurd, toegang 

van het park, het zwembad, etc. Uit het rapport kwam onder andere naar voren, dat er 

geen camera’s zijn aan het begin van het park, de parkeerplaatsen en afvalcontainers, zo 

ook geen slagboom bij entree park. We hebben 6 maanden om de tekortkomingen op te 

lossen.  

3) Postwet: De postwet bepaalt dat we een apart adres zijn. Het wordt niet aan het begin van 

de weg neergelegd maar hier in een kistje open en bloot. Beheerde distribueert, en soms, 

niet vaak, raken mensen wel eens dingen kwijt. Post NL zegt: wij leveren het een 

beheerder/conciërge die moet er verder voor zorgen. We voldoen niet aan de postwet, de 

tussenpersoon werkt niet conform de postwet. We gaan kijken hoe we dit kunnen 

oplossen. 
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4) RI&E / Calamiteitenregeling Om te voorkomen dat er zaken gebeuren die we niet willen, 

zal hier naar gekeken moeten worden.  

5) AVG: door een omissie va het secretariaat, werden alle mailadressen van de Nederlandse 

Leden zichtbaar gemaakt. Het is en kan niet de bedoeling zijn dat Leden hiervan gebruik 

maken. Adressanten dienen  actief aan te geven dat zij mails willen ontvangen. Vanuit het 

Bestuur is het gewettigd dat er mailwisseling plaatsvindt met de Leden, daarvoor zijn 

immers verenigd in een vereniging. Individuele en persoonlijke zaken mogen en kunnen 

niet gedeeld worden als er door de ontvanger geen toestemming werd gegeven. 

Het Bestuur is eindverantwoordelijke voor zaken welke misgaan op het Secretariaat. 

6) Voorzitter vraagt aan leden of zij op  de hoogte zijn, dat vanwege vrije opgang Park, de 

“Wegenverkeerswetgeving” van toepassing is (ondanks bord bij oprit Park art-461 WvS)? 

Leden waren bekend hiermee. 

 

g. Communicatie: 

Deze is in het afgelopen jaar niet goed verlopen vanwege o.a. een aantal onvoorzien 

omstandigheden: 

✓ Perioden van ziekte en vakantie van Gonny v.d. Velden, waardoor secretariaat onbezet 

was; 

✓ Automatisering in het oude systeem, wat faalde; 

✓ Documenten die niet  goed terug te vinden waren; 

✓ Corona welke overleggen en fysieke contacten veel belemmerden. 

✓ Website: Codes etc. van de oude website zijn niet meer te achterhalen. We hebben een 

offerte aangevraagd om een nieuwe website te ontwikkelen. 

Bedoeling is dat alle documenten (met codes) voor de leden in te zien zijn. 

Vergaderverslagen worden hier ook neergezet. Er is gevraagd dat we zelf de site willen 

inrichten en aanpassen (eigenaarschap), alleen als er technisch een probleem is wordt 

ondersteuning ingezet. We moeten nog wel iemand vinden die dat bijhoudt, vult en 

actualiseert. 

✓ Soos Is 2 jaar geleden opgericht en gestart. Gezellige avonden. Door de Lock-down gestopt 

maar wordt z.s.m. weer opgestart. 

 

h. Infrastructuur: 

✓ Vanwege de tijd en enkele opmerkingen van Leden, is dit en detail uitgelegd, wel info over 

de vernieuwing van de Mini-golfbaan. 

✓ Hierbij worden alle aanwezige accommodaties en faciliteiten snel opgesomd, het handelt 

ook over de ondergrondse infrastructuur zoals electra, gas en water, evenals leidingen en 

bekabeling voor internetverbindingen. 

✓ Glasvezel; er wordt als voorbeeld de in voorbereiding zijnde glasvezel kabel genoemd. Heel 

concreet gaat het hier om het bedrijf  Glasdraad Flevoland. 

✓ Gaskasten; Aangegeven wordt dat er mogelijk een onderzoek komt naar de staat van 

onderhoud, wellicht dat er hier en daar bepaalde risico’s voor gaslekken voorkomen. Op 

dit moment zijn de gaskasten eigendom van de leden en is het hun verantwoordelijkheid 

goed beheer of onderhoud te plegen.  

✓ Dhr. De Roode geeft aan dat: volgens Leander in 2023 – alle gasmeters vervangen moeten 

zijn- . Voor installatie van slimme meters zal alles in de meterkast gebracht moeten worden. 

Dat op zich is een hele operatie, de haalbaarheid zal ook onderzocht moeten worden. 
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i. Projecten en Planning: 

✓ De belangrijkste projecten zijn het veiligheidsrapport, hetgeen geïmplementeerd moet 

worden; 

✓ Bestaande Calamiteitenplan upgraden; 

✓ Vertrouwenscommissie/ adviescommissie (voortkomend uit WOB); 

o In najaars-ALV in stemming brengen bij de leden 

o Groep van ong. 3 mensen representatief samengesteld op leden die permanent 

wonen, recreatief gebruik maken en een buitenlander die het bestuur adviseert 

over wat wel en niet goed gaat, of iets m.b.t. beheerder of bewoners.  

o Doel is tussen bestuur en leden een beter contact op een andere manier dan nu 

het geval is.  

o Voorstel wordt ruimschoots van te voren naar de leden verstuurd.  

o Bestuur vindt het nuttig om tussen Bestuur en Leden een onafhankelijke 

adviescommissie te hebben.  

o Verbetering van het inzamelen van afval. Secretaris onderzoekt of een 

perscontainer goedkoper en efficiënter is? 

 

Opmerkingen:  

Aantal leden; geeft aan, dat het wel veel is wat de voorzitter vertelt.  Voorzitter stelt, dat het 

Bestuur naar de Leden wil aangeven (i.k.v. transparantie), welke toch wel veel en soms 

complexe zaken er spelen.  

Leden; gevraagd wordt om een onderscheid te maken tussen ideeën die het bestuur heeft en 

concrete dingen. Het stellen van prioriteiten wordt gesuggereerd.  

Hans de Groot; geeft aan dat het veel door elkaar is, c.q. herhaald wordt. Suggestie is de 

vergadering (presentatie) anders in te richten. 

Voorzitter; stelt nogmaals, dat het een proces is, er zijn namelijk veel zaken onduidelijk of 

onbekend, zoals wie doet nu wat.  

Bestuur; wenst duidelijkheid te scheppen en daar is het hard mee bezig, teneinde meer orde 

en structuur aan te brengen.  

Voorzitter; het is niet ingewikkeld om veel zaken aan te horen, immers het is informatie en 

niemand hoeft iets te onthouden. Voor naslagwerk (incl. notulen) kan iedereen deze weer 

teruglezen. 

 Dhr Hassing: wat zijn de belangrijkste aspecten (prio’s) van de lange lijst? 

Voorzitter:  andere vorm van besturen / minder uitvoerende zaken behartigen / zelf doen!

   

Hans de Groot:  wie gaat de uitvoering doen / wat betekent dit voor de uitvoering? 

Voorzitter: zal zichtbaar gemaakt moeten worden incl. kostencomponent, daarom dit 

voortraject gekozen, proces uitleggen en Leden hierin meenemen. Het is een 

breed proces, De Boschberg (als verenging) is een bedrijf, zo worden we door 

zowel de belastingdienst, de gemeente, handhavers, alsmede Instituut voor de 

Veiligheid gezien. Het Bestuur komt met voorstellen en bijbehorende offertes 

van de te verrichten activiteiten welke wel / niet uitbesteedt kunnen worden. 

Op initiatief van Gijs Tenthof wordt een korte pauze ingelast! 
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4.  Ingekomen stukken: 

Dhr de Reuver:  

Heeft 2x een brief naar het bestuur aangeboden, volgens hem in het algemeen belang, met het 

verzoek deze naar de leden te sturen.  

Dit heeft het bestuur niet gedaan, zo ook geen enkele reactie (ontvangstbevestiging).  

Dhr de Reuver: meldt dat e.e.a. met Gonny was doorgesproken, het niet de verantwoordelijkheid 

van het secretariaat brieven wel / dan niet door te sturen. Dhr de Reuver had verwacht dat dit een 

agendapunt zou worden.   

Voorzitter: biedt namens het bestuur excuses aan dat er niet gereageerd is, in die periode was 

secretariaat onbezet en de automatisering stagneerde. Voorts staat in de statuten 

correspondentie van individuele belangen van leden niet te behartigen en niet als het niet handelt 

over gemeenschappelijke zaken (zie taken Statuten en Huishoudelijk-reglement). De inhoud brief 

betrof melding van permanent wonen, speculatie huisjesmelkers en huisvesting  

arbeidsmigranten. Over deze zaken gaat het Bestuur niet. 

Er is een Commissie Toekomstbestendigheid door de ALV in 2016 ingesteld, om deze zaken 

namens de Leden naar extern te behartigen. Anders gesteld, het Bestuur kan geen verantwoor- 

delijkheid nemen voor niet statutaire aangelegenheden met een individueel karakter. 

Dhr de Reuver: de inhoud, mits in orde, mag niet leidend zijn.  

Voorzitter: het bestuur kan hiervoor niet de verantwoordelijkheid nemen. 

Hans de Groot: Misschien moeten de leden hier nog apart toestemming voor geven i.v.m. AVG, 

echter relevante informatie zou moeten worden gedeeld.  

Onder aanwezige Leden ontstaat discussie over het wel of niet doorsturen van brieven van 

individuele leden. Tijdens de discussie wordt het duidelijk dat de meningen verschillen. Het gaat 

daarbij om  de vraag of een persoonlijke verklaring van een lid aan alle leden van de vereniging 

moet worden toegezonden. Een deel is voorstander van doorsturen, een ander deel wil deze 

informatie niet ontvangen.  

Verkorte verdere weergave discussie: 

Dhr Tenthof: er dient duidelijkheid te zijn over wat algemeen belang is, maar ook een grijs gebied. 

Delen van informatie heeft wellicht meerwaarde? 

Dhr de Reuver: Mijn informatie was van algemeen belang.  

Dhr Horig: wat is de inhoud van de brief ? Dhr de Reuver geeft een inhoudelijke toelichting. Dit 

komt in de samenvatting van mijn brief nader aan de orde. 

Mw Troost: Mijn probleem is democratie, we zijn een vereniging. Inhoudelijke algemene zaken 

moeten gedeeld kunnen worden. Bestuur kan afstand nemen van de inhoud. 

 

Dhr Hassing: Leden besluiten en het bestuur dient dit te volgen / uit te voeren! Hij verwijst 

tevens naar de inhoud van de vraag van dhr de Reuver, inzake verbod op (verdere) verhuur aan  
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arbeidsmigranten ten gevolge van het "voorbereidingsbesluit" van de gemeente Dronten per 4  

maart 2021.  

Voorzitter:  Ten aanzien van de concrete invulling en de daarmee samenhangende bedoelingen  

van de gemeente Dronten als gevolg van het verbod op niet-recreatieve gebruik zijn er  

openstaande vragen die ter vergadering niet kunnen worden opgelost. Deze kwestie wordt ook  

behandeld door de Commissie Toekomstbestendigheid. Deze commissie zal op 09 oktober 2021  

een workshop houden waarin onder meer ook deze vragen aan de orde zullen komen. 

Voorzitter: nogmaals alleen datgeen wat statutair aan ons is opgedragen, waarvoor wij gekozen  

zijn, dragen wij verantwoordelijkheid voor en geen individuele geschillen en kwesties. Ter  

 info; landelijke instanties zien ons als bedrijf en als zodanig worden wij dan ook benaderd. 

Ander lid: stelt allerlei (ongevraagde) correspondentie niet op prijs.  

Dhr Polhoud: is ook niet gediend van allerlei individuele brieven en mail. 

Dhr de Groot: is de nieuwe website een optie, rubriek Ingezonden … (zonder verantwoordelijkheid 

Bestuur)? Gaat waarschijnlijk wel geregeld worden. 

 

Voorzitter: ontwikkeling nieuwe website met een platform voor leden was een probleem  vanwege 

het overlijden van Herman Kieskamp (onze voormalige ICT expert). Het bestuur is voornemens een 

website te ontwikkelen met een leden platform t.b.v. de onderlinge communicatie, met 

gedragsregels als uitgangspunt. 

Dhr Tenthof: er is verschillende behoefte aan informatie en goede mogelijkheid.  

Dhr de Reuver: wanneer kan de website klaar zijn ? Voorzitter: er ligt een offerte, die wordt 

beoordeeld. Mogelijk na de zomer operationeel?  

Naast de nieuwe website met de benoemde voorstellen van de Leden, kan met een ander medium 

(de nieuwsbrief) toch aanvullend zijn en in de behoefte voldoen? 

Jos Brouwer: wijst erop dat volgens artikel 2:210 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek bijzondere 

formaliteiten in acht moeten worden genomen om het bestuur decharge te verlenen. Zo moet er 

een expliciet agendapunt worden opgenomen, waarover afzonderlijk moet worden gestemd. Een 

verwijzing naar de goedkeuring van de jaarrekening, zoals voorzien in de verslag van 13.06.2020 

en ook thans, is daarvoor zonder verdere wijzigingen niet voldoende.  

Penningmeester: voegt toe dat in voorgaande jaren vanaf 2013  al een soortgelijke informele 

procedure was gevolgd. Als oplossing wordt voorgesteld om in de najaarsvergadering, met 

terugwerkende kracht, een afzonderlijke stemming over de voorgaande jaren te houden. 

Dhr Brouwer: betreurt het dat zijn vragen over de begroting 2021 ook na 29.12.2020 niet met 

alle leden zijn gedeeld en vraagt daarom om een antwoord op de vraag wat, wanneer en hoe van  

de begrotingsposten dit jaar nog zal worden uitgevoerd.  

Penningmeester: gaf te kennen dat in de Meerjarige Onderhoudsplanning, dit in de volgende  
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vergadering (november) nader zal worden toegelicht. 

 

5. Financiële zaken 

Met betrekking tot de punten accountantsverslag jaarrekening 2020, resultatenrekening 2020, 

besluitenlijsten ALV (13.06.2021), inhaalreservering zwembad per 31.12.2020 en begroting 2021, 

wordt verwezen naar de inhoud van de schriftelijke toelichtingen als bijlage bij de uitnodiging. 

Vragen over de opgesomde punten zijn er niet of zullen in het kader van de uitzendvraag worden 

besproken. Ton Benink als voorzitter van de kascommissie licht kort toe dat er geen bezwaren zijn 

gevonden en stelt voor de (financiële) jaarrekening te aanvaarden. 

Het dechargeren van het bestuur zal uit 2 mogelijk 3 onderdelen gaan bestaan in ’t vervolg (e.e.a. 

conform de WBTR). Het financieel verslag goedkeuren, alsmede het gevoerde beleid Bestuur, op 

basis van een jaarrapportage m.b.t. actuele projecten en posten. 

Voor deze wijziging zal het protocol van de Kascommissie aangepast gaan worden. Juridisch gezien 

gaat de bevoegdheid van deze Commissie verder dan alleen de financiën. E.e.a. zal (ook m.b.t. de 

WBTR) bij een revisie van de Statuten en het Huishoudelijk-reglement met de Notaris besproken 

worden.  

 

6. Uitslag stemmingen 

De stemming vond schriftelijk plaats vanwege de omstandigheden in Corona. Er zijn 36 stemmen 

uitgebracht. Hiervan was 1 stem ongeldig. Deze zijn als volgt verdeeld: 33 leden aanwezig 35 

stembiljetten ingeleverd per post of brief in de rode bus. 

Onderwerpen ter vaststelling Onthouding voor tegen blanco 

Verslag en Besluitenlijst ALV 13-06-2020 1 28 1 5 

Verslag en Besluitenlijst Begrotingsvergadering 29-12-2020 1 26 - 7 

Vaststelling Jaarrekening 2020 1 32 1 1 

Toevoeging saldo 2020 aan voorziening groot onderhoud 1 32 1 1 

Verkiezing Carl Horich als penningmeester 2 31 - 2 

Verkiezing kas cie. Lid Ralf Blumenthal 2 29 - 4 

 

Aanbeveling Voorzitter Kascommissie (dhr Benink) verleent decharge van de Penningmeester (dhr 

Hofman) en derhalve decharge van het Bestuur. 

 

7. Rondvraag 

Dhr Brouwer: vraagt of er aangifte is gedaan bij de autoriteiten in verband met de data-lek (het 

secretariaat heeft per ongeluk de e-mailadressen van de Nederlandse leden binnen de vereniging 

gepubliceerd)? Voorts zou hij willen weten of de individuele leden op de hoogte zijn gebracht en 

wat er van de kant van het bestuur is gedaan om deze fout in de toekomst te voorkomen.  

Voorzitter: heeft advocaat geraadpleegd - er is hier geen sprake van een data-lak. Noodzaak om  

dit te melden aan de autoriteiten is niet nodig, daar het doorgeven (in CC) van e-mailadressen 

beperkt blijft tot de interne kring van de Leden. Niettemin is het noodzakelijk alle leden over het 

incident te informeren. Dit is nog niet voor iedereen gebeurd, maar dat zal gebeuren.  
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Voorzitter: in dit verband worden aanwezige Nederlandse leden verzocht de e-mailadressen uit 

hun privé-bestanden te verwijderen. 

Dhr Brouwer: heeft via het bestuur een vraag gesteld aan de kascommissie over de wisseling van 

leden van de kascommissie in 2020. Deze vraag werd niet beantwoord, zodat later een antwoord 

zal moeten worden gegeven. 

Ook wil dhr Brouwer met betrekking tot het accountantsverslag, n.l. in de jaarrekening 2020, 

pagina-10, graag weten waarom punt 2 - "Vorderingen - Debiteuren - Voorziening  vermoedelijke 

oninbaarheid dit niet noodzakelijk geacht wordt en " aanzienlijk is verhoogd ten opzichte van 2019.  

Penningmeester: verklaart deze afwijking. Het vloeit voort uit boekhoudkundige redenen in 

verband met de toerekening op transactiebasis in het kader van de jaarrekening. 

Mw Langstraat en dhr Reenders stellen zich beschikbaar als kandidaten voor de kascommissie. 

Hiermee is - uitgaande van een positief verkiezingsresultaat - in de nabije toekomst de 

kascommissie verzekerd van het, volgens de statuten, gewenste aantal van 3 leden. Een minimum 

van 2 leden  is bij wet voorgeschreven. 

Dhr Benink: verklaart het uitblijven van de laatste Nieuwsbrief door gebrek aan informatie van het 

Bestuur, ook de beheerder werkt niet mee. Ook de Leden bieden geen informatie. Aanwezige 

leden willen graag kort geïnformeerd worden in de vorm van een Nieuwsbrief, ondanks het gebrek 

aan inhoud. 

 Ton heeft briefje voor rondvraag ingediend met drie vragen ??? secretaris ontvangen………. 

Dhr de Roode: vraagt waarom er geen gladheidsbestrijding had plaatsgevonden in de  

winterperiode, zodoende kon zijn hulp niet komen? Gemeente bepaalt wel of geen bestrijding en 

waar (e.e.a. bevestigd door dhr de Groot). 

Dhr Folkers: vraagt of het overschot opgebouwd in de afgelopen jaren, naast het bedrag dat al is 

gereserveerd, kan worden gebruikt voor "ongeplande investeringen" om de aantrekkelijkheid van 

het park te verbeteren? Het bestuur neemt dit idee in overweging. Er zij op gewezen dat hier ook 

rekening moet worden gehouden met fiscale aspecten, die een vooruitziende planning vereisen. 

De evaluatie van het bedrag van de reserve om de toekomst van het park veilig te stellen moet 

ook kritisch worden bekeken. 

Mw van Rijn (165): vraagt of de voorschriften inzake het gebruik van kleine waterspeeltjes in het 

zwembad (b.v. een bal) voor kinderen en jongeren kunnen worden versoepeld? Dit zou meer in 

overeenstemming zijn met het gebruiksgedrag van kinderen in de Coronaperiode, waarin het 

zwembad slechts sporadisch door bezoekers wordt bezocht. De aanwezige leden zien in de 

interpretatie van het toezicht een mogelijkheid om, met inachtneming van de bijzondere 

omstandigheden, "overtredingen" met gevoel te behandelen (?).   

Dhr Tenthof: herinnert eraan dat op 09-10-2021 een workshop wordt georganiseerd in verband 

met de voorstellen van de Commissie Toekomstbestemming. Hij verzoekt om tot 14.07.2021 aan 

te geven welke leden hieraan zouden willen deelnemen. Afhankelijk van het aantal deelnemers 

kan de verdere plaatselijke planning dienovereenkomstig plaatsvinden. 

8. Sluiting 

De vergadering van vandaag markeert ook het einde van de ambtstermijn van de Penningmeester 

Ab Hofman en Fred Kuiper als bestuursleden. Alle aanwezigen betuigen hun dank aan de 
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aftredende bestuursleden met een lange staat van dienst en erkennen hun toegewijde diensten 

met een groot applaus. Hun echtgenoten werden gefêteerd met een bouquet bloemen. Beide 

heren hielden een afscheidsspeech, waarin zij hun ervaringen memoreerden. Het huidige Bestuur 

dankt nogmaals deze bestuurders voor hun niet aflatende inzet en zal dit later met een gepast 

gebaar bekrachtigen. Tevens werden zij in een T-shirt van de Boschberg gehesen met toepassen 

teksten. 

Mevrouw Mieke Polhout (niet aanwezig) wordt ook gedechargeerd als lid van de kascommissie 

met bloemen die aan haar echtgenoot wordt overhandigd en de dankbetuigingen, en vergezeld 

van applaus. 

Ook de dames welke steeds weer hun inzet tonen voor diverse commissie en ondersteuning, 

ontvangen een tegoedbon (met vraagteken), waarvan binnenkort zij zullen worden opgeroepen 

om e.e.a. te gaan ondernemen.  

Tot onze spijt (de Voorzitter) heeft het Bestuur Anja Hofman vergeten te bedanken, zoals de 

andere vrijwilligers voor het vele vrijwillige werk wat zij al lange jaren doet voor de Vereniging, de 

Voorzitter had wel nog een cadeaubon over, maar vergat deze aan Anja aan te bieden. Sorry voor 

deze slordigheid, maar ook voor Anja gaan wij e.e.a. goedmaken. 

 

 

Het Bestuur van het bungalowpark van de Coöperatieve Vereniging de Boschberg UA. 


