
Ledenvergadering 8 okt. 2022



Welkom

● één vereniging
● 1971 opgericht
● 99 huisjes
● 78 stemmen
● 1 verenigingsgebouw
● 11 km2 parkgrond
● vuilstort & groenstort
● 1 rondweg + paden
● 1 rioolsysteem
● 4 vijvers + 1 strand
● 51 jaar vrijwilligerswerk
● heel veel bomen, planten, 

bloemen, vogels, insecten



ALV-huisregels

KADERS

ALV gaat alleen over kwesties met 
betrekking tot gemeenschappelijke 
belangen 

Iedereen heeft spreekrecht (max. 2 
minuten) / hand opsteken (microfoon 
komt naar je toe)

Strakke tijdsplanning

 

Voor nieuwe ideeën en voorstellen, 
en persoonlijke zaken:

● evaluatieformulier ALV
● open inloop spreekuur
● mail aan bestuur
● Koffie-ochtend



Mensen  ● Vandaag aanwezig 
● Welkom
● In memoriam 
● Bedankt



Hoeveel aanwezigen op deze ALV?

● Totaal aantal mensen: ±60  + 1 kind
● Stemgerechtigden: 44
● Gemachtigden: 8

● Aanwezige stemmen: 52  



Welkom! 

Nieuw op het park sinds ALV sept. 2021

● nr 40: Frans en Betty Veeken- Ginneken
● nr 51: Peter de Ridder en Ans Puts 
● nr 70: Annemarie van Reeden - Kluiters
● nr 71: Paula Goulmy en Niels + Sjep

Nieuwe aankoop:
● nr 85: Thijs Krul



In Memoriam  

Joop Kluiters* - jan. 2022

Jan L’Abée - jan. 2022 

Marcel Rangé - april 2022

Will van Rooijen* - juli 2022



Heel erg bedankt!!!

Jaap en Chiel Kees

Anneke



Algemeen 
Jaarverslag

in ‘t kort  

sept. 21 - sept. 22



Op gang komen als nieuw bestuur 



Vier speerpunten

SAMEN DENKEN 
EN DOENOPEN SFEER DUURZAAM 

NATUURBEHEER
DUURZAAM 

ONDERHOUD



OPEN SFEER  veel momenten om elkaar te ontmoeten

E-mail Bestuurs-
mededelingen

E-mail Bestuurs-
mededelingen

Open inloop
spreekuur

Eldorado 
Alert-app

Papieren nieuwsbrief 
(kwartaal)

Uitgeschreven 
voorstellen

Lid van 
diverse Teams

Online 
invulformulieren
tbv onderzoek Persoonlijke 

afspraken

Koffie
ochtend

Feestjes 

E-mail

nieuwe website ???

Informatie-
momenten



SAMEN DENKEN EN DOEN  in Teams en projectgroepen

TEAM 
NIEUWS-

BRIEF
TEAM 

GROEN
PRJ.GRP. 

FEEST

TEAM 
BESTEM-

MING

PRJ.GRP.
KOFFIE-

OCHTEND

PRJ.GRP.
WELKOM

ENZ.KAS-
COMMISSIE

TEAM 
HENK



DUURZAAM NATUURBEHEER  mooi & ecologisch

Stormschade opruimen

Snoeien en rooien bomen

Kluszaterdag organiseren
Blusvijver: vissen overzetten

100 boompjes planten

Ontwerpen blusvijver



DUURZAAM ONDERHOUD met oog voor de lange termijn

huisvuil



Waterpest

Grasmaaien

Patrick aansturen
Bomenonderhoud Groenstort

ALGEMEEN REGELMATIG ONDERHOUD



Wijkagent 

Buurman Boer Kusters 

CONTACT MET OMGEVING PARK  



€
Financieel 
Jaarverslag

● Jaarrekening
● Begroting 2022
● Parkbijdrage 2023
● Toelichting kascontrole
● Décharge



Financiële administratie

Balans, begroting en Toelichting

Parkbijdrage 2023 (2024)

> door Jaap Stuurstraat

 



Kas-contrôle commissie 

kascontrole + toelichting

voorstel

> door Gert-Jan en Berry 



Stemvoorstel: ALV standaard in oktober 

● kortere tijd tot komend begrotingsjaar
● kortere tijd tot betalen jaarbijdrage januari  
●



NIEUW: Investerings-commissie 

● Bestaat uit niet-bestuursleden
● Bestaat uit leden van kascommissie, aangevuld met 1 extra lid 
● Worden door bestuur om advies gevraagd bij uitgaven > € 3500 
● Voert overleg met boekhouder (Jaap Stuurstraat) en andere leden van de 

vereniging.
● Onderzoeken gevolgen van investering op de begroting. 
● Geven advies aan bestuur over investeringsbedrag(en).
● Advies is openbaar en wordt gedeeld met leden.

● Bestuur neemt het advies over, of als ze het er niet mee eens is, dan 

eerst stemming ALV afwachten. 

Doe je mee?
zie aanmeldings-
formulier



Aanpak Besluitvorming grote projecten 

1. Probleem grondig onderzoeken: advies inwinnen van 
ervaringsdeskundigen op park en (juridische) professionals

2. Afweging maken tussen alg. parkbelang en individueel belang
3. Voorstel opstellen en delen met leden
4. Informatiebijeenkomst(en) organiseren > leden reageren
5. Offerte(s) aanvragen
6. Voorstel + offertes voorleggen aan Investeringscommissie
7. Advies van Investeringscommissie delen met leden
8. Voorstel uitvoeren of, indien advies negatief is, wachten tot 

de volgende ALV

… vragen en opmerkingen  



Pauze  
● 10 min. 



Vooruitblik  

2022-2023



Doelstellingen 2022-2023

SAMEN DENKEN 
EN DOEN

OPEN SFEER DUURZAAM 
NATUURBEHEER

i.s.m. Team Groen

DUURZAAM 
ONDERHOUD

> blusvijver
> riool

Doe je mee?
zie aanmeldings-
formulier



Actiepunten / prioriteiten

1. Meerjaren-onderhoudsplan > Bestuur i.s.m. Teams
2. Groenplan > Team Groen i.s.m. bestuur 
3. Actualiseren Statuten en Huishoudelijk Reglement > Bestuur + ?
4. Terugslagkleppen > Bestuur
5. ….
6. NIEUW Team Parkverbeteringen > OPROEP
7. Team Bestemming > OPROEP

Aanpak: voorstel uitwerken, met bestuur doorspreken, dan uitvoeren 
of indien nodig in ALV ter stemming brengen. 

Doe je mee?
zie aanmeldings-
formulier



Actiepunten / prioriteiten

● Project: Brievenbussen > OPROEP
● Project: Géén-vergif-zône op akkers rondom park > OPROEP
● Project: Cameratoezicht bij stortplaats > OPROEP
● Project: EHBO-cursus + AED > OPROEP
● Project: Website > OPROEP
● Project: Nieuwe initiatieven graag aanmelden! > OPROEP

Aanpak: voorstel uitwerken, met bestuur doorspreken, dan uitvoeren 
of indien nodig in ALV ter stemming brengen. 

Doe je mee?
zie aanmeldings-
formulier



Verkiezingen
Bestuur

2022-2023
● Geen tegenkandidaten
● opnieuw verkiesbaar
● stemmen



Stemming tbv bestuur 2022-2023
Treden terug en zijn direct opnieuw verkiesbaar

Will Linders > ja Sanka Smeets > ja  



Vorige ALV   

Vaststellen notulen
sept. 21



Mededelingen  VOF Dennis en Angel





Samen besluiten 
over …  

● onderhoud blusvijver
● onderhoud riool



Voorstel
Blusvijver ● aanleiding / problemen

● voorstel
● 3 opties
● stemmenoktober 2022



Blusvijver nu

 



Drainagepijpen / sloot uitdiepen



Problemen blusvijver

● voldoet bij brand niet meer aan richtlijnen brandweer
● kan bij heftige regenval niet genoeg water 

opvangen/afvoeren om omliggende percelen droog te houden 
● beschoeiing is 50 jaar oud en rot
● afvoerpijp naar sloot loopt niet meer af
● sloot is dichtgeslibt (moet worden uitgediept)

Conclusie: onderhoud is noodzakelijk



Drie verschillende opties

Optie 1: 

vijver 
hetzelfde, 
géén 
beschoeiing 
meer 

Optie 2: 

vijver 
hetzelfde, 
nieuwe 
beschoeiing

Optie 3: 

vijver andere 
vorm, 
ecologische 
oever 
en glooiend 
landschap 
rondom



Optie 3: ecologische blusvijver

● variatie in flauwte oever
● water- en oeverplanten 

zorgen voor ecologisch 
klimaat

● Hierdoor ook veel 
flexibiliteit in afvoeren 
/vasthouden water
flexibiliteit in afvoeren 
/vasthouden waterRode lijn = aangepaste vorm

Ontwerp van Team Groen, Ted Overmeer 

Visvijver Flaasbloem als inspiratie

Speelse en 
organische 
vorm



Rondom de vijver glooiend 
niveauverschil 

● hergebruik af te voeren 
grond uit de vijver

● vaste beplanting op 
glooiingen ivm 
grasmaaien

● minder te maaien 
oppervlak 

● direct robuuste, 
onderhoudsarme 
speelelement toevoegen

● later zelf nog meer 
elementen toevoegen

Optie 3: Kans om te verbeteren & verfraaien

misschien later

glooiende vormen rondom vijver

misschien nu

glooiing 
beplanten 

idee?



Kosten Minimale onderhoudskosten bij alle opties:

● Vijver uitbaggeren: schoonmaken en uitdiepen

● Sloot: uitdiepen ivm overtollig waterafvoer

● Oude beschoeiing verwijderen

● Aanpassingen tbv richtlijnen brandweer

Kosten die verschillen per optie:

● Afvoeren van slib en grond - alleen bij optie 1 en 2

● Nieuwe beschoeiing aanbrengen - alleen bij optie 2

● Vorm aanpassen en natuurlijke oevers aanleggen - optie 3

● Glooiingen rondom vijver aanleggen 

m.b.v. hergebruik slib en grond - optie 3



Wat we zelf al konden doen en hebben gedaan

● water weggepompt
● vissen overgezet
● begroeiing verwijderd
● bomen gerooid
● vorm uitgezet met 

paaltjes

Met dank aan 
Team Groen, 
Patrick en 

vrijwilligers



Investeringsbedrag / stemmen

Optie 1: 

vijver 
hetzelfde, géén 
beschoeiing  

Totale
Investering
€ 12-15.000 

Optie 2: 

vijver hetzelfde, 
nieuwe  
beschoeiing

Totale
Investering
€ 20 - 24.000 

Optie 3: 
vijver andere 
vorm, ecologische 
oever 
en glooiend 
landschap rondom

Totale
Investering
€ 15 - 20.000 



Hoe betalen we deze investering? 

● totale bedrag betalen we uit opgebouwde reserves
● geen extra inleg nodig, er is voldoende geld



Voorstel
Riool

● Opgehaalde informatie
● Knelpunten
● Drie voorstellen 
● Visie bestuur
● Voorstel tbv aanpak
● Stemmen

start: maart 2022



Onderzoek

● conclusie enquête en veldonderzoek: overal problemen
● onzichtbaar, maar al lang aanwezig: ook in het verleden 

al gesignaleerd

Drie oorzaken

● verzakte rioolbuizen veroorzaken slechte doorstroming 
● veranderd gedrag van mensen
● intensiever gebruik riool door meer aanwezigheid op park 

 



Percelen met rioolproblemen 

ROOD = perceel met 
problemen



Conclusie onderzoek en enquête  
● 16 Putten, allemaal 

versleten (stank, 
verzand)

● 26 huisjes met 
problemen, verspreid 
over het hele park

● slechte doorstroming
● Verstoppingen o.a. door 

niet oplosbare 
doeken/doekjes

● geluiden kondigen 
problemen aan

● 16 Putten, allemaal 
versleten (stank, 
verzand)

● 26 huisjes met 

Plop & borrelgeluiden 
en nog veel erger …



ONS GEDRAG ook een oorzaak van problemen

(Billen)doekjes …



● 1e noodoplossing: 
dagelijks doorspoelen 
met water uit grondput

● 2e noodoplossing: 
wekelijks handmatig 
doorschuiven

● 3e noodoplossing: 
ontstoppingsbedrijven 
inschakelen 
(maandelijks?)

Hoe doen we het nu? 



Groot achterstallig onderhoud aan hoofdput (2022)



Oude & nieuwe put (sept. 2022): duurzame oplossing 



Visie bestuur 

● We zijn vereniging van eigenaren: het is een 
probleem van ons allemaal! 

● Het is een investering in de waarde van ons 
individueel bezit en ons park

● We hebben steeds vaker verstoppingsproblemen
● Besturen is vooruitzien: laten we de kosten 

verspreiden over meerdere jaren. 
 



Optie 1: 

opnieuw 
beginnen 

Nieuwe start: een compleet nieuw systeem 
aanleggen, naar de huidige normen. 

Tegen: 

● Het complete park op de schop, 
inclusief rondweg.

● enorm hoge (te hoge) investering  



Optie 2: 

niet 
ingrijpen, 
doorgaan 
zoals nu 

Niets doen, de situatie laten zoals die nu is en 
doorgaan met (handmatige) symptoombestrijding. 

Voor: schijnbaar overzichtelijke kosten (geen 
investering, maar problemen blijven ondergronds 
stapelen)

Tegen: 

● afhankelijk van ‘vrijwillige’ inzet mede-eigenaren
● sommige perceeleigenaren met regelmatige problemen

staan er alleen voor
● naar verwachting zullen verstoppingen toenemen
● je sluit je ogen voor de toekomst en verstoppingen 

zullen toenemen vooral in het weekend (kostbaar) 
als er meer mensen aanwezig zijn.

 



Optie 3: 

gefaseerd 
verbeteren
/
planmatige 
aanpak 

Starten met de ergste problemen, daarna in 
5 jaar gefaseerd oppakken

Voor: 

● kunnen snel starten met grootste 
probleemputten 

● starten op strategische punten/putten 
t.b.v. kennis en inzicht in het 
rioolsysteem 

● kosten uitsmeren over verschillende 
jaren 

● Minste overlast en impact voor de leden 
op het park

 



Voorstel bestuur: gefaseerde aanpak

● Starten met de putten n.a.v. 
gevaar, huidige staat, klachten

● In 2022 met de eerste 4 putten 
● Resterende putten van 2023 t/m 2027

● Geschatte kosten € 33.000 verdeeld over 5 jaren
● Kosten worden verspreid, zodat we er geld voor kunnen 

reserveren (meerjarenplan)
● Contrôle ligt bij ons: wij kiezen welk probleem eerst

 



VRAAG: Wie betaalt verstopping? 

NU: vereniging betaalt verstoppingen die zich op eigen 
terrein, maar buiten koepel bevinden. 

HOE VERDER?

A. Zo laten: vereniging betaalt
B. Veranderen: als verstopping aantoonbaar door eigen 

oorzaak ontstaan is, dan betaalt de perceeleigenaar zelf. 
Oorzaak wordt door rioolbedrijf met camera onderzocht.





Leden in het 
zonnetje



Bedankt Team Nieuwsbrief

Ingrid, Taniya, Nick, 
Sandra, Sanka, Liesbeth

 



Bedankt Team Groen

Pieter, Bart, Ted, John, Joke, 
Jan, Patrick, Sanka, Kees, Ingrid

& alle vrijwilligers 
kluszaterdagen

 



Bedankt Team Henk 

Elektriciteit (lantaarnpalen, 
verenigingsgebouw); beheer slagboom en 
slagboomsleutels; sorteren post; bijhouden 
informatievitrine bij de ingang; 
beheer archiefruimte bestuursgebouw; 
beheer moloks en pompen

 



Koffie-ochtend 
& whatsappgroep 
‘Eldorado Zoveel’ 

 

Bedankt Team Ingrid

Koffieochtend aug. 2022



Bedankt Team ‘Welkom’

Margriet, Esther, 
Ingrid, Joke

 



Bedankt Team Jeanne 

Schoonmaken bestuursgebouw 

 



Bedankt Team Feest 

Joke, Marietta, Esther 

 

Nieuwjaar on the beach - jan. 2022



Bedankt Team ALV-hulp  

Ontvangst en stemmen tellen: Coby, Mirjam, Anja

Stembussen: Marcel

Notulen: Marja

 



Bedankt …  

aan iedereen die nog niet genoemd is

 



Tot slot ● stemuitslag
● rondvraag
● evaluatieformulier
● afsluiting



Uitslag stemrondes

● ALV permanent in oktober: 41 voor / 10 tegen

● Bestuur: Will 44 stemmen / Sanka 50 stemmen

● Blusvijver: optie 1: 3 stemmen; optie 2: geen; optie 3: 44 stemmen

● Riool: optie 1: 0 stemmen; optie 2; 3 stemmen; optie 3: 47 stemmen



Rondvraag

● Vraag of opmerking > Houd het kort

● Voorstel  > Evaluatieformulier

● Uw mening / iets gemist? > Evaluatieformulier



Eed-aflegging

Allemaal staan, hand op het hart, hardop voorlezen:

“Ik - Eldorado-lid - beloof plechtig 

geen billendoekjes in het toilet te gooien. 

Ik weet dat als ik dat wel doe, 

ik de vereniging en mijn medeleden 

emotioneel en financieel benadeel.”



Tot ziens






