
 
 

 

Notulen 33e Algemene Ledenvergadering 
Datum: 12 april 2022,  

Locatie: ‘Ons Middelpunt’ in Doorwerth 
 

 
1. Opening 

Voorzitter Jeroen Bosch verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering. 
Aanwezig zijn 18 bewoners/(bestuurs)leden.  

 
 

2. Mededelingen en vaststellen agenda 
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld conform de uitnodiging. 

 
3a. Vaststellen notulen 32e ALV 
De notulen van de 32e Algemene Ledenvergadering, gehouden op 20 april 2021 

worden, na correctie van de naam van Richard van Oosterwijk, vastgesteld.  
 

3b. Naar aanleiding van de notulen 
- Er is nagedacht over opmerking dat nu vier bestuursleden in hetzelfde jaar 

moeten worden herbenoemd. Besloten is om daar dit jaar niets aan te doen, 
volgend jaar zal bekeken worden of bij de herbenoeming verschillende 

herbenoemingstermijnen moeten worden opgenomen.  
- De elektriciteitskast op het Heveaveld wordt dit jaar gehandhaafd omdat hij 

voor de kerstboom en het dorpsfeest wordt gebruikt. Uit een overleg met 
wethouder Maouche blijkt dat de gemeente niet bereid is financieel bij te 

dragen aan de kosten van een afsluiten van de kast. Er bestaat ook geen 
ruimte om de kast te gebruiken als oplaadpunt voor auto’s omdat de gemeente 

lantarenpalen als oplaadpunt wil gebruiken.  
- Dit jaar is het ledenaantal een beetje gestegen, maar dit blijft een punt van 

aandacht. De sectretaris is actief bezig om mensen die om welke reden dan ook 
contact opnemen met de vereniging, aan te zetten om lid te worden. De hoop 

bestaat dat het ledenaantal ook zal stijgen na het dorpsfeest. Als deze acties 
onvoldoende effect hebben overweegt het bestuur om activiteiten alleen open 
te stellen voor leden danwel een bijdrage van niet-leden te verlangen. Vanuit 

de zaal wordt gesuggereerd om mindervermogenden gratis lid te laten worden, 
waarbij op de Gelrepas wordt gewezen. Een andere suggestie is om ook 

duidelijk te maken dat mensen ook méér mogen betalen dan 10 of 15 euro. 
- De protesten tegen de nieuwe lantarenpalen in het oude dorp zijn niet meer 

aan de orde, daar is dus geen verdere actie op nodig. 
   

4. Jaarverslagen werkgroepen 
De jaarverslagen van Groenclub en Activiteitencommissie worden goedgekeurd.  

 
5.  Financiën 2020 

De stukken m.b.t. de financiën zijn via heveadorp.nl beschikbaar gesteld:  
• Samenstellingsverklaring 

• Staat van herkomst en besteding middelen 2020, incl. Begroting 2021 
• Balans 

• Kas/Bankboek 
• Activiteitencommissie 

• Groenclub 



De penningmeester geeft een toelichting op de stukken.  
 

De glasvezel campagne heeft tot dusver € 2.900 opgeleverd. Een deel van dat geld is 
gebruikt voor de aanschaf van een kerstboom. 

 
De vergadering oppert de mogelijkheid om, meer dan nu gebeurt, adverteerders te 

trekken naar de website van de vereniging.  
 

De begroting wordt goedgekeurd.  
 

5a. Verslag Kascommissie 
Het verslag van de Kascommissie blijkt niet bij de gepubliceerde stukken te zitten, 
maar zal worden bijgevoegd. De kascontrolecommissie (bestaande uit Wim 

Schoonderbeek en Richard van Oosterwijk) vat de bevindingen samen. Er bleek geen 
onregelmatigheden te hebben ontdekt in de boekhouding. Zij complimenteert de 

penningmeester voor de zorgvuldig bijgehouden administratie, maar adviseert het 
bestuur wél om te bezien of de constructie met een eigen boekhouding en een eigen 

bankrekening van de Groenclub wenselijk is. Dit kan tot risico’s leiden voor de 
persoon op wiens naam die rekening staat. Verder heeft de commissie haar twijfels 

over de wenselijkheid van het ‘parkeren’ van geld voor waterafkoppeling in de gehele 
gemeente Renkum, op de rekening van de bewonersvereniging. De achtergrond 

hiervan wordt door de penningmeester toegelicht. Er zijn tot dusver geen betalingen 
van dit geld gedaan.  

 
De kascontrolecommissie adviseert décharge te verlenen aan het bestuur voor het 

gevoerde beleid over het boekjaar 2020, hetgeen de ALV vervolgens doet. 
 

5b. Benoeming Kascommissie 
Richard van Oosterwijk en Wim Huysman zijn bereid volgend jaar de kascommissie te 

vormen. Cas Toeset stelt zich beschikbaar als reservelid. 
 

6.  Wat er op dit moment speelt 
 
Aanleg glasvezelnetwerk  

De aanlegwerkzaamheden lopen, mensen kunnen zich nog steeds aanmelden en ook 
de bewonersvereniging ontvangt nog nieuwe bonussen. Het zal naar verwachting 

echter wel het najaar zijn voordat via het glasvezelnetwerk daadwerkelijk actief is.  
 

Plannen met betrekking tot het schoolplein 
De plannen voor het plein bij de school zijn besproken met de omwonenden. Nu 

worden de gesprekken met de gemeente voortgezet. 
 

Project afkoppelen regenwater 
De eerste ronde van het project ‘Afkoppelen regenwater’ is afgerond. Willem Hillen 

kondigt aan dat er een nieuwe ronde komt waarbij weer geprobeerd zal worden een 
subsidie te verkrijgen. Daarnaast wordt vanuit de Groenclub gewerkt aan het ‘groene 

daken.’ Het is de wens om hier ook tijdens het dorpsfeest informatie over te geven.  
 

Kerstboom 
Het bestuur heeft een mast met lichtjes aangeschaft en die heeft deze Kerstperiode 

op het Heveaveld gestaan. Er zijn veel complimenten ontvangen. Het is de bedoeling 
om op een plek op het Heveaveld een vaste spar te planten, de carnavalsvereniging 
die jaarlijks op het veld kerstbomen verkoopt is bereid voor een boom te zorgen. Op 

termijn kan die boom dan de mast met lichtjes vervangen. 



 
Bloemrijke bermen 

Een van de bewoners heeft geopperd om een deel van het geld van de glasvezelactie 
te gebruiken om meer bloemen te krijgen in het dorp. Naar aanleiding hiervan is 

contact gelegd met de gemeente de Stichting Biotoopverbetering Renkum. Geert van 
der Straaten licht toe dat de gemeente bereid is een aantal stroken langs de Beeklaan 

te frezen, waarna de stichting die zal inzaaien met een mengsels van inheemse en 
niet bespoten zaden. Dit zal dit voorjaar plaatsvinden. De gemeente noch de stichting 

vragen hier nog een bijdrage voor.  
 

Volleybalnet 
In het kader van het WK volleybal dat onder andere in Gelderland gehouden zal 
worden zijn subsidies beschikbaar gesteld voor ‘hufterproof’ volleybalnetten. Een van 

de velden komt op het Heveaveld en zal worden geopend tijdens het dorpsfeest.  
 

Dunobruiloften 
Naar aanleiding van een aantal klachten over een bruiloft die op de Duno was 

gehouden heeft het bestuur geïnformeerd waarom daar feesten worden gehouden. 
Gelet op de toelichting van Geldersch Landschap en omdat dit tot dusver bij 

eenmalige klachten is gebleven heeft het bestuur verder nog geen stappen 
ondernomen.  

 
Dorpsfeest 

Tineke Rens heeft de organisatie van een dorpsfeest op zich genomen. Er is inmiddels 
een groep bezig met de organisatie en er is al een vol programma met activiteiten. Bij 

de publiciteit zal ook worden opgeroepen om lid te worden en tijdens het feest zullen 
aanmeldformulieren beschikbaar zijn. De ALV is verheugd dat er een dorpsfeest komt.  

 
Heveabier 

Wim Schoonderbeek meldt dat er opnieuw Hevea 100 bier gebrouwen zal worden.   
 

De vergadering applaudiseert  
 
8.  Rondvraag en sluiting 

Gea Verhagen merkt op dat zij de hoek Dunolaan-Beeklaan onoverzichtelijk en 
gevaarlijk vindt. Dit wordt breder herkend maar een duidelijk oplossing wordt niet 

gevonden.  
 

Wim Schoonderbeek meldt dat deze week een overleg zal plaatsvinden over de 
toekomst van het stuweiland. Lange tijd zijn er geen ontwikkelingen geweest, maar 

nu is het weer opgepikt. Er zullen vertegenwoordigers van de provincie, de 
gemeenten Driel en Renkum, maatschappelijke organisaties aanwezig zijn en er 

circuleren al veel goede ideeën. Vanuit het bestuur is niemand in de gelegenheid te 
gaan maar Wim Schoonderbeek zal de ontwikkelingen melden.  

 
Richard van Oosterwijk wijst op een permanente tentoonstelling over Heveadorp die 

in de loop van dit jaar geopend zal worden bij Fletcher Doorwerth.  
 

De vergadering spreekt nog haar dank uit aan alle vrijwilligers bij de Feestcommissie, 
de Groenclub, de Activiteitencommissie en anderszins, voor het organiseren van 

zoveel activiteiten. Wim Schoonderbeek vraagt daarbij nog speciaal complimenten 
voor de secretaris, Lex Schruijer, die zo veel werk verzet en altijd prompt reageert op 
mails of vragen. De andere aanwezigen onderschrijven dit van harte.  

  



De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit het formele deel van 
de vergadering. Vervolgens geeft Michiel Köhne een toelichting op het ontstaan van 

de vereniging Heveadorp Duurzaam en de ontplooide activiteiten. Hij roept een ieder 
op ook actief lid te worden van Heveadorp Duurzaam.  

 


