Notulen 32e Algemene Ledenvergadering
Datum: 20 april 2021
1. Opening
Voorzitter Jeroen Bosch verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering.
Vanwege de coronamaatregelen wordt deze gehouden via Zoom. Voor deze
vergadering hebben 27 leden/bewoners zich aangemeld.
2. Mededelingen en vaststellen agenda
De voorzitter stelt voor eerst agendapunt 7 (Her)benoeming bestuursleden te
behandelen. Per 1 januari is Peter Leeuwendal namelijk tussentijds afgetreden als
secretaris omdat andere werkzaamheden in en voor Heveadorp (onder meer voor de
Heveahaven) te veel tijd opeisten. Lex Schruijer was bereid het secretariaat waar te
nemen tot aan de Algemene Ledenvergadering, stelt zich verkiesbaar en wordt
benoemd. Geert van der Straaten was herkiesbaar en wordt herkozen.
Richard Oosterwijk adviseert het bestuur na te denken over het rooster van aftreden.
Voorkomen moet worden dat in één jaar drie of vier bestuursleden tegelijk aftreden.
3. Notulen 31e ALV
De notulen van de 31e Algemene Ledenvergadering, gehouden op 3 maart 2020
worden ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarverslagen werkgroepen
De jaarverslagen van Groenclub en Activiteitencommissie worden goedgekeurd.
Groenclub en Activiteitencommissie kregen complimenten, omdat zij in het afgelopen
jaar, ondanks corona, toch een aantal ‘corona-proof’ activiteiten voor jong en oud
wisten te organiseren.
Ook op Koningsdag zullen ‘corona-proof’ activiteiten worden georganiseerd. Op de
website is hierover meer informatie te vinden.
5. Financiën 2020
De leden die hadden meegedeeld de vergadering te willen bijwonen hebben
voorafgaand aan de vergadering de stukken per e-mail ontvangen. Zo ook de stukken
m.b.t. de financiën:
• Samenstellingsverklaring
• Staat van herkomst en besteding middelen 2020, incl. Begroting 2021
• Balans
• Kas/Bankboek
• Activiteitencommissie
• Groenclub
De penningmeester geeft een toelichting op de stukken.
Er is door de gemeente €5000 gestort op de rekening van de Bewonersvereniging:
een subsidie voor het project ‘Afkoppelen regenwater’ dat wordt opgepakt door de
Groenclub. Na overleg met de door de gemeente aangesteld afkoppelcoach werd
duidelijk, dat de subsidie bedoeld is voor alle dorpen binnen de gemeente. (De
gemeente zocht een vereniging, waarbij het geld kon worden ‘geparkeerd’.) De

afkoppelcoach deelde mee, dat tijdens een informatieavond over het project, besloten
is dat het geld zal worden besteed aan:
• een informatieboekje over het afkoppelen van regenwater
• bordjes die bewoners die deelgenomen hebben aan het project in hun tuin kunnen
plaatsen om aldus andere bewoners aan te sporen hetzelfde te doen.
De Activiteitencommissie is gestopt met een eigen boekhouding. De penningmeester
heeft de werkzaamheden hiervoor overgenomen.
De Groenclub heeft ook in 2020 van de gemeente een vergoeding ontvangen voor het
organiseren van zwerfvuilacties.
5a. Verslag Kascommissie
De kascontrolecommissie bleek geen onregelmatigheden te hebben ontdekt in de
boekhouding. Zij complimenteert de penningmeester voor de zorgvuldig bijgehouden
administratie, maar adviseert het bestuur wél, mogelijkheden te onderzoeken om de
kosten van de elektriciteitskast op het Heveaveld te beperken. Het gaat om
vastrechtkosten, waarvoor de rekening aanvankelijk kon worden doorgestuurd naar
de gemeente. Nadat de gemeente de betaling stopzette, kwamen de kosten voor
rekening van de bewonersvereniging.
De voorzitter deelt mee dat in een vorige vergadering het plan is geopperd een
laadpaal voor elektrische (deel)auto’s aan te sluiten op de kast. Dit voorstel zal
worden besproken tijdens het halfjaarlijks overleg met de wethouder.
Ook zei de kascommissie het te betreuren dat het aantal lidmaatschappen van de
vereniging behoorlijk is teruggelopen. Het aanbieden van een welkomstgeschenk aan
nieuwe bewoners is wellicht een goed idee om nieuwe bewoners te bewegen lid te
worden van de vereniging.
De kascontrolecommissie (bestaande uit Harry Beuker en Wim Schoonderbeek)
verleent décharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid over het boekjaar 2020.
5b. Benoeming Kascommissie
Wim Schoonderbeek is bereid ook de boekhouding over 2021 te controleren. Hij zal
deze taak samen met Richard Oosterwijk uitvoeren. Wim Huysman stelt zich
beschikbaar als reservelid.
5c. Voorstel speel- en beweegtuin
Met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering onttrekt het bestuur €3000 aan
de reserves van de vereniging voor het uitbreiden en vernieuwen van de speeltuin en
de aanleg van een beweegtuin met fitnesstoestellen. In overleg met toekomstige
gebruikers zal een ontwerp worden gemaakt voor een speel- en beweegtuin op het
Heveaveld. De beweegcoach van de gemeente zal om advies worden gevraagd. Van
de toestellen zullen jong en oud gebruik kunnen maken.
Richard Oosterwijk adviseert voor een financiële bijdrage aan de speel- en beweegtuin
(BTW-vergoeding bijvoorbeeld) aan te kloppen bij de Provincie. Die heeft daar ‘potjes’
voor. De gemeente niet.
Wim Huysman adviseert op de website/in de nieuwsbrief ook aandacht te vragen voor
de hardloopclub.

6.

Wat er op dit moment speelt

Glasvezelcampagne
De Glasvezelcampagne verloopt succesvol. Volgens de projectleider van Deltafiber is
het aantal Heveanen dat zich tot dusver bij een van de providers heeft aangemeld via
een van de links op Heveadorp.nl aanzienlijk hoger, dan wat in deze fase van de
campagne gebruikelijk is. Ook inwoners van Doorwerth en Wolfheze kunnen zich
aanmelden via onze website en aldus profiteren van een korting van €25,-.
Project afkoppelen regenwater
Voor het project ‘Afkoppelen regenwater’ is veel belangstelling. De
‘Afkoppelcommissie’ (werkgroep van de Groenclub) zal in mei/juni bijeenkomsten
organiseren waarbij belangstellenden advies krijgen over de wijze waarop ze in hun
tuin regenwater kunnen afkoppelen. De ‘Afkoppelcoach’ van de gemeente Renkum zal
bij die bijeenkomsten aanwezig zijn. Ervaringen zullen worden gedeeld via
Heveadorp.nl. Het project omvat ook het creëren van ‘groene daken.’
Vrachtverkeer met bestemming Smurfit/Kappa
Het vrachtverkeer door Heveadorp is, na acties van het bestuur, afgenomen. Toch
zorgen (veelal buitenlandse) chauffeurs met bestemming Smurfit Kappa, Renkum nog
regelmatig voor onveilige situaties in het dorp. Hun ‘TomTom’ waarin zij ‘Veerweg
Renkum’ hebben ingetoetst verwijst hen namelijk in veel gevallen naar Veerweg
Heveadorp. Overleg met de gemeente heeft tot dusver weinig opgeleverd. Wellicht
helpt overleg met Smurfit Kappa. Zij zouden hun adres kunnen wijzigen in
Papiermolenweg.
Plannen met betrekking tot het schoolplein aan de Middenlaan
Bewoners rond het schoolplein aan de Middenlaan is ter ore gekomen, dat de
gemeente denkt aan woningbouw op het schoolplein. Terwijl nota bene het
schoolplein en de aangrenzende groenstrook de bestemming ‘Groen’ heeft en de
gemeente destijds heeft aangegeven het schoolplein te willen vergroenen.
Het op deze plaats creëren van een tuin met bijvoorbeeld wat fruitbomen is volgens
omwonenden een veel beter plan. Het bestuur zal het woningbouwplan en het door
omwonenden aangedragen alternatief hiervoor bespreken tijdens het halfjaarlijks
overleg met de wethouder.
Ontwikkelingen rond Heveadorp: Wijk van de toekomst
Het bestuur van de Bewonersvereniging/redactie van Heveadorp.nl volgt de
ontwikkelingen rond ‘Heveadorp, Wijk van de Toekomst’ met belangstelling, maar wil
zich niet mengen in de discussie tussen voor- en tegenstanders van een aardgasvrij
Heveadorp. Op Heveadorp.nl wordt nieuws geplaatst over wat er in het dorp speelt:
over bewonersbijeenkomsten en plannen van HeveaInitiatief en ook over initiatieven
van bewoners die kritisch staan tegenover het project Wijk van de Toekomst. Het is
aan de bewoners om zelf een standpunt in te nemen.
Dorpsfeest
Het in de vorige ledenvergadering aangekondigde dorpsfeest kon in 2020 vanwege
corona niet doorgaan en in 2021 evenmin.
Het bestuur hoopt dat het in 2022 wel mogelijk is een dorpsfeest te organiseren en
roept bewoners op om dit mede te organiseren.

7. (Her)benoeming bestuursleden
Het agendapunt (her)benoeming van bestuursleden is bij punt 2 aan de orde geweest.
8.

Rondvraag en sluiting

Volgend jaar bestaat Heveadorp 105 jaar. Wim Schoonderbeek vindt dit een goede
aanleiding om weer een speciaal Hevea-biertje te brouwen. Waarvan acte.
Op 4 mei zal bij het monument voor de tijdens WOII gefusilleerde
fabrieksmedewerkers een bloemstuk worden gelegd en de vlag halfstok worden
gehesen.
De voorzitter zegt terug te kijken op een geanimeerde vergadering, bedankt alle
aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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