Notulen 30e Algemene ledenvergadering
Datum: maandag 11 maart 2019

1. Opening
Jeroen Bosch opent de vergadering om 20:00 uur en heet de aanwezigen welkom. Er zijn 16 Heveanen
aanwezig.
2. Mededelingen
Er zijn geen afmeldingen ontvangen.
e

3. Notulen 29 ALV
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.
4. Werkgroepjaarverslagen
a. Groenclub
De groenclub heeft in 2018 weer een groot aantal activiteiten georganiseerd. Het merendeel daarvan
betrof ‘golden oldies’ zoals de schemerspeurtocht over de Duno eind januari en de snoeicursus in maart.
In maart en oktober hielden we onze halfjaarlijkse zwerfvuilacties waarbij we veel vuil uit dorp en
omgeving opraapten. De groenclub ontvangt van de gemeente subsidie voor de organisatie van deze
zwerfvuilacties (€ 100,00 per keer). Met deze subsidie financiert de groenclub een deel van haar
activiteiten
Verder hebben we dit jaar twee goedbezochte wandelingen georganiseerd. In mei een wandeling door
Sonsbeekpark onder leiding van Nancy Sondaal, dorpsgenoot en IVN-Gids, en in november bezochten
we voor de derde keer het Renkums Beekdal, onder leiding van Cees Kwakernaak. Dit maal liepen we
door het noorden van het Beekdal, ‘Het Paradijs’ geheten.
Ook in november was er weer het traditionele pompoensnijden waarbij we dit jaar vanwege
werkzaamheden in Tuin de Lage Oorsprong moesten uitwijken naar scoutinglocatie De Beukelaer in
Oosterbeek.
Een aantal groenclubleden is dit jaar ook actief geweest voor de Heveaanse Duizendknoopbrigade, die
in 2018 voor het tweede jaar heeft gewerkt om de verspreiding van duizendknoop in het dorp tegen te
gaan. Er was duidelijk minder duizendknoop aanwezig dan in 2017 dus hopelijk betekent dit dat de
aanpak werkt.
Er zijn dit jaar geen wijzigingen geweest in de bezetting van de groenclub, die bestaat uit Willem Hillem,
Jaap Ex, Mark van Buuren, Marjolein van der Glas, Cees Kwakernaak, Daphnen Horstink en Geert van
der Straaten.

b. Activiteitencommissie
De activiteitencommissie heeft in 2018 vijf activiteiten voor de bewoners van Heveadorp georganiseerd.
-

Nieuwjaarsborrel op het Heveaveld
Paaseieren zoeken
Buitenspeeldag
Jeu de Boules toernooi voor volwassenen. Het toernooi voor de kinderen is niet doorgegaan
vanwege te weinig aanmeldingen
Bezoek Sinterklaas bij restaurant Adriano

Ook heeft de activiteitencommissie weer een kerstattentie bij de bewoners bezorgd.
Bonny van der Wal is begin 2018 bij de activiteitencommissie gekomen. Harduine Velmans heeft
aangegeven in 2019 te gaan stoppen met de activiteitencommissie en Marjan Kraaij-Jeurink zal eind
2019 of in de loop van 2020 afscheid nemen van de activiteitencommissie. We zullen de komende tijd op
zoek gaan naar nieuwe commissieleden.
De activiteitencommissie voor 2019 bestaat uit de volgende leden:
- Christien van Santen - voorzitter
- Marjan Kraaij-Jeurink - Penningmeester
- Harduine Velmans
- Lynh Ly
- Danielle van der Straaten-Broekhuizen
- Nicole de Jong
- Nelleke van Kempen
- Femke Schoenmaekers
- Bonny van der Wal
Een hartelijke groet namens de commissie,
Marjan Kraaij-Jeurink
c. Goedkeuren jaarverslagen
De jaarverslagen van de werkgroepen worden goedgekeurd.
5. Financiën 2018
a. Toelichting financiën en balans 2018
De penningmeester geeft een toelichting op het financieel verslag.
- 2018 is afgesloten met een batig saldo van circa € 7500.
- De ASN rekening is opgezegd. Dat scheelt bankkosten. Er is nu alleen nog een ING rekening.
- De website is inmiddels in de lucht. Dat heeft overigens niet heel veel geld gekost.
- De groenclub heeft alles zelf kunnen financieren.
- Er is een gift van € 250 ontvangen van de Stichting participatie en samenkomst.
- Er is sponsorgeld ontvangen voor het verwijderen van straatvuil.
- Het ledental is ongeveer stabiel gebleven; nieuwe bewoners worden actief benaderd.
b. Verslag kascommissie
De kascommissie (Wim Schoonderbeek en Harry Beuker) geeft de penningmeester decharge,
complimenteert het bestuur dat zij alles kosteloos doet en beveelt het volgende aan:
- De kleine kas zou op de betaalrekening kunnen worden gezet.
- Er kan geld van de lopende rekening op de spaarrekening worden gezet.
- Er wordt voorgesteld de reservering speeltuin terug te brengen tot € 500.
- De elektriciteitskast zou eigenlijk kunnen worden gemist.
- Er zou geld van de algemene reserve naar een bestemmingsreserve kunnen worden overgeheveld.
c. Benoemen nieuw lid en reserve lid
Wim Schoonderbeek treedt af als lid van de kascommissie en Martijn Oomkes volgt hem op. Cees
Kwakernaak wordt reserve-lid.
d. Goedkeuren financieel verslag kalenderjaar 2018
Het financiële verslag van 2018 wordt goedgekeurd.

6. Begroting 2019
a. Toelichting begroting 2019
De penningmeester ligt de begroting voor 2019 toe.
Lex Schruijer vraagt zich af hoe het staat met de werving van sponsors voor de website en betoogt de
website advertentievrij te maken. De voorzitter antwoordt dat het bestuur vooralsnog de ruimte aan
adverteerders wil bieden om te kunnen adverteren op de website. Op deze wijze kan de kas worden
aangevuld. Het bestuur zal zich echter nog eens over dit punt buigen.
Op een vraag over het onderhoud van het monument wordt geantwoord dat de gemeente dit monument
onderhoudt.
b. Goedkeuring begroting 2019
Na beantwoording van de vragen wordt de begroting van 2019 wordt goedgekeurd.
7. Buurtfeesten
Door een lid wordt betoogt om een buurtfeest in 2020 te organiseren. Dit hoeft niet de omvang te hebben
van het feest in 2016 bij het 100 jaar bestaan van het dorp is gevierd. De voorzitter geeft aan
voorstander te zijn van dit idee, maar dat het idee gedragen en moet worden door het dorp en dat
inwoners zich actief gaan inzetten voor de organisatie er van. Het bestuur zal hier faciliterend in zijn.
Het bestuur zal aftasten of het mogelijk is om bijvoorbeeld barbecue spullen ter beschikking te stellen
samen met een klein budget per buurtje. Dit zou het gevoel van buurtbinding kunnen bevorderen. Het
buurtje zou dan zelf de buurtdag moeten organiseren. Misschien is het een idee om dan te werken met
een al dan niet overdekte vaste opstelling. Er zijn daarbij wel vragen over de meldingsplicht bij de
gemeente. Ook is er een vraag hoe het oude dorp hier tegenover staat.
Het bestuur neemt op zich om de verschillende alternatieven te bekijken en uit te werken. Daarbij moet
ook gekeken worden of er een beroep kan worden gedaan op een stimuleringssubsidie. Wim
Schoonderbeek wil wel voor nieuw Hevea-bier zorgen.
8. Wat er op dit moment speelt
- Lex Schruijer wordt bedankt voor zijn inspanningen ten behoeve van de website. Lex uit de wens dat
ook de verschillende werkgroepen (activiteitencommissie, groenclub) op deze website zichzelf ook
meer zichtbaarheid geven.
- Inmiddels is tot ieders verrassing het fietspad naar Oosterbeek deze week door de gemeente
aangepakt en is er een semi-verharde toplaag aangebracht
- De speeltuin (die oorspronkelijk door het Oranjefonds was gesubsidieerd) is inmiddels door de
gemeente afgekeurd en er wordt ook niet meer in geïnvesteerd (NB: de waterspeeltuin is geheel
door het waterschap gefinancierd). Een van de voorstellen is om een prijsvraag onder de bewoners
uit te schrijven voor een nieuwe speeltuin. De bewonersvereniging zou wellicht een startinvestering
kunnen doen de rest zou dan door de werving van fondsen kunnen worden opgebracht.
- Het probleem van de vrachtauto’s die met een verouderde tomtom door het dorp denderen zal ook
nog bij de politiek en bij Parenco aangekaart worden.
- Wim Schoonderbeek licht nog iets toe omtrent de voortgang van Hevea Initiatief. Heveadorp is als
pilotdorp geaccepteerd in dit verband. Als Europees project is het helaas afgeschoten; de
gemeenten Renkum en Overbetuwe zijn over de verdere voortgang nu samen in overleg.
Verder is er voortgezet overleg met de firma Hooijer over het zonnedak in combinatie met de opslag
van biomassa
- Op een vraag van Cees Kwakernaak: het Rode Kruis is een publiciteitsactie gestart over de AED
kastjes. In het dorp is er één: aan de Zuiderlaan. Misschien moeten we het bestaan ervan en ook de
werking nog eens onder de aandacht brengen.
- Er zijn wat opmerkingen geweest over het logo van de website in verband met het auteursrecht dat
er op rust. Als reactie daarop wordt meegedeeld dat het oude logo weer terugkomt.
9. (Her)benoeming bestuursleden
Met de herverkiezing van Christien wordt van harte ingestemd.
10. Afsluiting
De voorzitter sluit om 21.50 uur de vergadering.
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