Notulen 29e Algemene ledenvergadering
Datum: dinsdag 6 maart 2018

1. Opening
Jeroen Bosch opent de vergadering om 20:00 uur en heet de aanwezigen welkom. Er zijn 19 Heveanen
aanwezig.
2. Mededelingen
Er is een afmelding van dhr. Kamminga.
Het bestuur stelt voor de volgorde van agendapunten te wijzigen, de vergadering gaat akkoord.
e

3. Notulen 27 ALV
Tekstueel
Pag. 1: Geen opmerkingen
Pag. 2: Geen opmerkingen
Pag. 3: Opgemerkt wordt dat de term vluchteling vervangen moet worden door de term statushouder
Inhoudelijk
Pag. 1: geen opmerkingen
Pag. 2: geen opmerkingen
Pag. 3: geen opmerkingen
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.
Na vaststelling wordt voorgesteld om de notulen van de ALV’s op de website te plaatsen. Dit voorstel
wordt overgenomen door het bestuur.
4. Werkgroepjaarverslagen
Algemeen
Er wordt gevraagd of de nieuwjaarsborrel die traditioneel op de eerste zondag van het nieuwe jaar wordt
gehouden ook eens op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar zou kunnen worden gehouden. De
voorzitter antwoordt hierop dat dat misschien ook problemen zal gaan geven, maar dat hij niettemin
voorstelt om in 2019 het toch een keer op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar te houden.
Richard van Oosterwijk stelt t.a.v. de financiële middelen van de werkgroepen dat er nog wel wat
verschillende potjes in de gemeente zijn voor bepaalde initiatieven die te maken hebben met verbinding
in de samenleving. Hij overhandigt daartoe een mailadres.

Groenclub
Geert van der Straaten stelt dat de Groenclub een goed jaar kende met een divers aanbod van
activiteiten voor jong en oud. Een aantal leden van de groenclub heeft actief meegeholpen bij het
bestrijdingsprogramma van de Japanse Duizendknoop. De volgende activteiten zijn georganiseerd,
waren geslaagd en hadden een goede belangstelling:
februari 2017
februari 2017
maart 2017
maart 2017
april 2017
mei 2017
juni 2017
oktober 2017
november2017
november2017

Natuurspeurtocht voor de kinderen
Deelname aan het Wilgenknotten (organisatie I.V.N.)
Zwerfvuilactie
Snoeitraining o.l.v. Henny van Osch (Dextra Groen)
Start bestrijding Japanse Duizendknoop
Wandeling/rondleiding natuurgebied nabij Wolfheze
Rondleiding tuin de Lage Oorsprong
Zwerfvuilactie
Het pompoenen snijden
Wandeling in het Renkums Beekdal ( Landgoed Quadenoord)

Geert vertelt dat de wandelingen veel beter lopen door het sturen van e-mails aan de leden. De
groenclub heeft verder een financieringsmiddel aangeboord, namelijk een gemeentelijke bijdrage voor
zwerfvuilacties. Dat levert € 200 per jaar op bij twee acties. De bezetting van de Groenclub stemt
positief: niemand heeft de club verlaten en ze hebben Daphne Horstink mogen verwelkomen als nieuw
lid.
Activiteitencommissie
Harduine Velmans geeft aan dat de activiteitencommissie het afgelopen jaar 5 activiteiten heeft
georganiseerd:
De Nieuwjaarsborrel op het Heveaveld
Paaseieren zoeken
Buitenspeeldag
Jeu de Boules toernooi voor volwassenen en een apart toernooi voor de kinderen
Bezoek Sinterklaas bij restaurant Adriano
Tevens hebben enkele leden de activiteitencommissie en het bestuur de berging opgeruimd tot een met
stellingen gevulde overzichtelijke ruimte en heeft de commissie de kerstattentie verzorgd. De bezetting
van de commissie is op twee plaatsen gewijzigd: Ilse van den Berg en Nanette Hameka hebben afscheid
genomen en Femke Schoenmaekers is toegetreden tot de commissie.
5. Financiën 2017
a. Toelichting financiën en balans 2017
De penningmeester stelt dat na de activiteiten in het jubileumjaar 2016, 2017 een betrekkelijk rustig jaar
is geweest. De contributie bleef redelijk op peil. De reserveringen zijn nu ongeveer nihil. De
penningmeester stelt uit efficiency overwegingen voor de ASN rekening op te heffen en zo het
rekeningenbestand op te schonen.
b. Verslag kascommissie
De kascommissie overhandigt een verslag met enkele aanbevelingen:
- er wordt voorgesteld om bij het nieuwe college het punt van de stroomkast nog eens in te brengen;
- er wordt voorgesteld om de burgemeester eens in het dorp uit te nodigen;
- er wordt geadviseerd de spullen van de vereniging te inventariseren. Alle spullen van de vereniging
kunnen wel naar de berging aan de Richtersweg (actie Dick van den Berg).
c. Decharge kascommissie en benoemen nieuw lid en reserve lid
De kascommissie verleent vervolgens decharge aan de penningmeester. De voorzitter dankt de
kascommissie voor haar inzet en aanbevelingen.
In de nieuwe kascommissie zullen Harry Beuker en Wim Schoonderbeek zitting hebben. Reserve lid is
Martin Oomkes.
d. Goedkeuren financieel verslag kalenderjaar 2017
Het financiële verslag van 2017 wordt goedgekeurd.

6. Begroting 2018
a. Toelichting begroting 2018
De penningmeester ligt de begroting voor 2018 toe. De begroting kent een minimale positief overschot.
Verwacht wordt dat de uitgaven voor de ledenvergadering (verandering van locatie), representatie, de
website en bankkosten ligt zullen stijgen. Daarentegen staat een verlaging van de bijdrage voor de
Groenclub door de door de Groenclub aangeboorde externe geldstroom.
De inkomstenzijde is overzichtelijk en kent een drie inkomstenbronnen: de contributie, restituties en
rente.
b. Goedkeuring begroting 2018
De begroting van 2018 wordt goedgekeurd.
7. Aanpassing huishoudelijk reglement voor contributieverhoging
De hoogte van de contributie zal in het vervolg niet meer in het huishoudelijk reglement worden
opgenomen. Het aantal categorieën van het ledenbestand zal worden opgeschoond en worden
gewijzigd in het huishoudelijk reglement.
Voorgesteld wordt om de volgende categorieën te onderscheiden: afzonderlijke leden en gezinnen op
één huisadres.
De nieuwe contributieregeling zal op deze nieuwe categorieën worden gebaseerd. Daarbij zal ook de
contributie worden verhoogd tot respectievelijk € 10 voor afzonderlijke leden en € 15 voor gezinnen op
één huisadres. Deze verhoging zal per 2019 ingaan.
Ten aanzien van het huishoudelijk reglement zal dus een éénmalige wijziging worden doorgevoerd,
terwijl de bedragen los van het huishoudelijk reglement kunnen worden aangepast.
De ALV stemt in met de voorstellen van het bestuur.
8. Wat er op dit moment speelt
- De vereniging wordt aangeraden om, nu de gemeente meer en meer terugtreedt, zich aan te sluiten
bij de bewonersplatforms (zoals bijvoorbeeld Renkum voor elkaar). De voorzitter geeft aan dat de
vereniging al is aangesloten bij de diverse overleggen die geïnitieerd worden vanuit de gemeente of
stichtingen gelieerd aan de gemeente.
- Stichting Heveaantje is inmiddels opgeheven. De website voor de bewonersvereniging kan dus
worden opgebouwd. Eventueel zou dat kunnen worden aangemeld als burgerinitiatief. De suggestie
wordt gedaan om Heveaanse bedrijven te benaderen om te adverteren op de website. Voor het
beheer van de website moet een werkgroep ingesteld worden. Harduine Velmans, Lex Schruyer en
Geert van der Straaten bieden zich aan op in die werkgroep zitting te nemen.
- Wat het fietspad tussen de v/d Molenallee en de Oude Oosterbeekseweg betreft heeft de vereniging
in november 2017 nog met wethouder Verstand gesproken. Duidelijk is dat het Gelders landschap niet
zal investeren.
- Wim Schoonderbeek geeft een toelichting op zijn activiteiten met betrekking tot energiewinning bij de
sluis en het stuweiland in het algemeen (Hevea Energie Initiatief). Er is inmiddels overleg met een
speciaal door Rijkswaterstaat aangestelde projectleider. Daarbij wordt ook de natuurfunctie van het
eiland niet vergeten.
Wim adviseert om betrokken te zijn bij de woonwensen inzake energie, veiligheid, comfort,
gezondheid en levensloopbestendig wonen. (Dit gaat uit van de gemeenten Renkum, Rheden,
Rozendaal en Arnhem). Er is voorts ook sprake van een energieloket midden Gelderland, waar advies
kan worden ingewonnen voor woningaanpassingen.
De bewonersvereniging gaat geen actieve rol vervullen, maar zal initiatieven steunen.

- De vraag wordt gesteld of de vereniging nog een pallet Hevea bier kan organiseren.
De vereniging juicht het initiatief toe maar gaat het niet zelf organiseren.
- Er wordt verzocht om nog eens bij de gemeente na te gaan hoe het zit met bouwvergunningen bij de
Middenlaan 52 (boerderij van Wernsen). Een kapvergunning is overigens tegenwoordig niet meer
noodzakelijk. De voorzitter geeft aan dat de vereniging geen partij is in deze.
- Het vrachtverkeer naar Parenco dat de weg kwijt is op de Veerweg blijft een punt van aandacht.
Suggesties om er iets aan te doen liggen vooral op het vlak van bebording.
De vereniging heeft deze kwestie al meerdere malen voorgelegd aan de gemeente en gaat dit
nogmaals, een laatste maal doen. Mocht dit in 2018 niet leiden tot verbetering dan wordt de aanpak
gewijzigd, met het doel om het doorgaande vrachtverkeer uit het dorp te kunnen weren.
- Er wordt opgemerkt dat er bij de volkstuintjes achter restaurant Adriano sprake is van en rattenplaag.
Dit heeft de aandacht van de volkstuinvereniging en de gemeente. Mogelijk kan ook een beroep
worden gedaan op de Vereniging voor de Volksgezondheid.
- Er wordt opgemerkt dat de gemeente in 2017 een aantal groene perkjes heeft ingewisseld voor
goedkope grasvoorzieningen.
- Omdat er in 2016 al een rondleiding over de Duno door het Gelders landschap is gehouden wordt
ervan afgezien dit in 2018 nog eens te vragen.
9. (Her)benoeming bestuursleden
Sjef Jansen en Ernst Kamminga nemen na jarenlange inzet afscheid van het bestuur.
Jeroen Bosch wordt herkozen als voorzitter en Geert van der Straaten wordt verkozen als lid en
vertegenwoordiger van de Groenclub.
10. Afsluiting
Aan het eind van de vergadering richt de voorzitter nog enige woorden van dank aan de vertrekkende
bestuursleden. Eerst wordt Sjef Jansen bedankt die 10 jaar penningmeester is geweest en daarnaast de
laatste jaren ook waarnemend voorzitter.
Ook Ernst Kamminga (die helaas niet aanwezig kon zijn) wordt bedankt voor de 12 jaar dat hij lid en
later secretaris van het bestuur was.
In de rondvraag wordt op een vraag uit de zaal nog eens bevestigd dat er een informatiebrief voor
nieuwe inwoners van het dorp bestaat.
Tenslotte sluit de voorzitter om 22.00 uur de vergadering.
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