
NOTULEN bestuursvergadering dinsdag 17 mei 2022 

Aanwezig: Mark Roelofs, Emile Verdegaal, Piet Coene, Wim Coene, Renate Boere en Jolande Sluyter 

Afwezig: Marco v. d Borg 

Gasten: Theo Bril en Diana v. d Meiden. 

 

Mark opent de vergadering en verwelkomt allen. 

Voorafgaand behandeling van de agenda worden de volgende punten be- en afgesproken: 

- Het bestuur stemt er unaniem mee in dat er aan de ingezonden casus bij de Rijdende Rechter 
door een lid door De Schoffel geen medewerking wordt verleend 

- Planning voor het gebruik van Club81 (verenigingshuis) wordt gepubliceerd op de website en 
het bestuur wordt via de bestuursapp op de hoogte gebracht 

- Het blijkt dat er nog steeds leden fietsen op de paden. Een ongewenste situatie die zeer 
gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Betrokken leden worden aangeschreven door het 
bestuur en het onderwerp wordt nogmaals meegenomen in de eerstvolgende nieuwsbrief 

- Leden die niet op de voor hen geplande werkbeurten verschijnen zonder zich vooraf af te 
melden of deze geruild te hebben met een ander lid worden aangeschreven en beboet 
volgens de reglementen  

- Agenda punt 9 van Diana v. d Meijden wordt verschoven en als 2e op de agenda geagendeerd 
en besproken 
 

1. Theo Bril: - was voornemens om educatieve taken breder te gaan trekken naar de wijken 
rondom de Schoffel. Bestuur pleit voor een meer passieve invulling van deze formele 
afspraak met de gemeente, dit tot teleurstelling van Theo. Theo gaat dit nu eerst voorleggen 
bij de leden om te kijken of daar behoefte aan is. Onderwerp komt terug op de 
eerstvolgende ALV. Tussentijdse afspraak: Reclamebanners op de brug voor de plantjesmarkt 
voor 28 mei 2022 a.s. mogen vooralsnog opgehangen worden.  

- Leden van de Klachtencommissie zijn een procedure aan het opstellen. Zodra deze op schrift 
staat wordt deze voorgelegd aan het bestuur. Procedure kan na instemming bestuur naar de 
ALV.  
 

2. Ingevoerde agendapunten van Diana v.d. Meijden. Diana geeft aan bij het bestuur dat zij 
opnieuw last heeft geluidsoverlast en intimidaties door een medelid en vraagt het bestuur 
actie te ondernemen? Mark geeft aan dat het bestuur er binnen de bestaande 
mogelijkheden alles aan doet om deze problemen aan te pakken en dat er ook in dit geval 
opnieuw actie wordt ondernomen. V.w.b. bedoelde geluidsoverlast is er door een bestuurslid 
contact gezocht met veroorzaker, vooral met de bedoeling de gemelde overlast zsm te 
stoppen.  
 

3. BV notulen van 29 maart worden goedgekeurd met dank aan de notulist Wim Coene. ALV 
notulen van 25 maart worden op een aantal wijzigingen goedgekeurd met dank aan de 
notulist Jolande Sluyter. 
  

4. Bestuurscultuur/temperatuur - waar staan we en zitten we nog op een lijn? Irritaties binnen 
bestuur blijken telkens te ontstaan aan de hand van een klein aantal hardnekkige 



probleemgevallen binnen De Schoffel. Buiten deze gevallen is er doorlopend goed overleg 
binnen het bestuur. Afgesproken is ervoor te waken dat alle incidenten en andere irritaties 
gezamenlijk met elkaar worden doorgesproken, dit om verwarring te voorkomen. 
 

5. Groei van de berenblauw tussen het Begoniapad en de treinbaan,  handhaven van de 6 
bomen aan het eind van het Asterpad en het tijdelijke hekwerk langs 97-128 worden door 
Mark en Wim meegenomen in het eerstvolgende overleg met de gemeente. 
 

6. Officiële opening zaterdag 2 juli van het tuinseizoen en die van Club 81 (verenigingshuis): 
deze wordt in een eerstvolgende  nieuwsbrief opnieuw gepromoot omdat er pas 4 
aanmeldingen zijn. Aantal deelnemers te weten is belangrijk ivm de catering. Renate stelt als 
alternatief voor leden meer bij de invulling van deze opening te betrekken en in plaats van 
kostbare catering leden zelf met hapjes te laten helpen. Afgesproken is nu een deadline aan 
te houden van 15 juni en de catering daarna (of eerder) af te blazen. 
 

7. Stand uitkering transitiegelden: deze zijn aan alle huidige en een groot deel van de inmiddels 
vetrokken leden uitgekeerd, er zijn nog 4 (inmiddels 3) oud-leden waaraan de transitiegelden 
uitgekeerd moeten worden. Wordt vervolgd. 
  

8. Gebruik van Club81 (verenigingshuis) blijft vooralsnog alleen voor de leden. Gebruik is nog 
steeds conform de afspraken/richtlijnen zoals vermeld in de nieuwsbrief van december 2021. 
 

9. Kavels 86 en 87 - deze tuinen liggen er sinds verkoop al drie jaar verlaten en onverzorgd bij. 
Eigenaar verricht minimaal onderhoud. Bestuur gaat eigenaar manen te komen met een plan 
van aanpak om de tuin binnen een redelijke termijn aan te pakken. Eigenaar zal tevens 
worden gewezen op de mogelijkheid de tuinen te verkopen, dit omdat er zich nog dagelijks 
liefhebbers melden voor een tuin op De Schoffel.  
 

10. Methorst: Gerrit Methorst (de oude) heeft zijn bedrijf verkocht. Jim Methorst (zoon) wil het 
legen van de compostbakken overnemen. In overleg met Emile heeft Piet ook bij het bedrijf 
AH Vrij een offerte aangevraagd. Bekeken wordt hierna welk bedrijf onze compost gaat 
afvoeren. 
 

11. Groep HEK. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland in september. Hans den Ouden is 
inmiddels uitgenodigd aan te schuiven. (vervolgactie vanuit ALV) 
 

12. Kavel 23: Mark stelt een brief (dossieropbouw) op i.v.m. recente overlast muziek en 
intimiderend gedrag kavelhouder. Concept gaat voor verzending langs bestuur. 
 

13. Rondvraag 
- Tijdens het vrijwilligersetentje is er een suggestie gekomen het verenigingshuis om te 
dopen tot “CLUB81” 
- Aan de vereniging is een pingpongtafel geschonken. Deze past echter niet in CLUB81 en kan 
ook niet buiten staan. De tafel gaat retour de gulle gever 
- Composteren op eigen tuin: dit is toegestaan volgens het tuinreglement. Liefs in bakken of 
tonnen en altijd uit het zicht van buren. Ook composteren mag niet leiden tot overlast 
- Op kavel 39 is een camera aangebracht op een wijze die waarschijnlijk niet voldoet aan de 



landelijke richtlijnen cameragebruik, zoals ook beschreven op onze website. Kavelhouder 
wordt aangeschreven e.e.a. goed te controleren en zo nodig aan te passen 
- Verstening tuinen. Wim gaat op zoek naar evt. afspraken die hierover in het verleden zijn 
gemaakt 
 
Volgende bestuursvergadering 
Deze staat gepland voor dinsdag 05 juli  
 
 
      

 


