
Notulen 14 April 2022 “ De Schoffel “   

Aanvang 20.00 

Aanwezig: 

Bestuur De Schoffel: dhr. Mark Roelofs, dhr. Emile Verdegaal, mw. Jolande Sluyter, dhr. Marco v. d 
Borg, dhr. Piet Coene en dhr. Wim Coene 

Afwezig: Renate Boere, heeft haar aandeel op de voorhand naar het bestuur gemaild  

Notulist: Jolande Sluyter  

Mark verwelkomt ons allen. 

1. Ingelaste agendapunten: educatie, toegangshek en  kavel 6 en 7 
 

2. Theo Bril heeft zijn excuses aangeboden via Emile Verdegaal, hem is nog eens benadrukt dat 
het gebruik van het verenigingshuis alleen voor de leden (familie) is en niet voor het publiek 
van buiten de vereniging.   

 
3. Conflicten/geschillencommissie: een aantal leden hebben zich hiervoor aangemeld. Theo Bril 

heeft met allen contact. Cees v Wijk gaat een stuk schrijven. Groep komt zaterdag 26/4 voor 
het eerst bijeen om plan te maken. 
 

4. Theo Bril heeft contact gehad met Bert de Jong ivm de toegangshek. Na eerder overleg met 
de gemeente is tijdens ALV nadrukkelijk aangegeven het toegangshek dicht moest blijven ivm 
de werkzaamheden van de gemeente. Nu de gemeente het sloopgebied met hekken heeft 
afgezet, hebben zij er  geen moeite meer mee en is de beslissing aan ons?  Besluit: het hek 
blijft tussen 18.00 uur ’s avond en 9.00 uur ’s ochtends en bij minder dan 5 auto’s altijd 
gesloten. Niet navolgen afspraken kan weer leiden tot volledige sluiting. Leden worden via de 
nieuwsbrief geïnformeerd. 
 

5. Kavel 6 en 7. Dit onderwerp heeft na verslag van Wim Coene voor een aantal onder ons wat 
onduidelijkheid gegeven met wat er wel en niet op 29 maart 2022 is afgesproken tijdens de 
BV? Mark komt hierop terug dat wat er op het eind van de vergadering is afgesproken, het 
DB de feitelijke gedragingen op papier zou gaan zetten welke hebben plaatsgevonden tussen 
het maken van de afspraak in zake het willen kopen door de huurder en de datum van de bv. 
Mark heeft dit uitgevoerd en benoemt een aantal feiten minpunten die voor het gesprek van  
10 oktober 2021 met Brenda Fidder hebben plaatsgevonden. Mark benoemt een aantal 
feiten (minpunten) die voor en na het gesprek van 10 oktober 2021 met Brenda Fidder 
hebben plaatsgevonden. Vanaf die periode zijn er geen klachten meer te benoemen die met 
de aanvankelijke klacht te maken hebben gehad. Met deze update op dit moment kan het 
bestuur  een tussentijds oordeel geven in zake de afronding van de destijds gemaakte 
afspraken met de huurder van kavel 6 en 7.Mark geeft aan er nu geen conclusie is te trekken 
om tot geplande kopen te ontzeggen. 

Besluit: Emile Verdegaal en Renate Boere gaan de eerder gemaakte afspraak nogmaals onder de 
aandacht brengen van Brenda Fidder. Het is voor haar stikken of slikken, over de afspraak wordt niet 
meer onderhandeld/gediscussieerd. 

Rondvraag: 



Vrijwilligersdiner: Piet levert de lijst met vrijwilligers en Jolande doet de uitnodiging (12 mei) uit. 
Jolande neemt contact op met kavel 28 ivm verwijderen rijplaten. 

ALV notulen gaan na 17 mei na goedkeuring op de website. 

Marco v.d Borg heeft zich voor volgend BV overleg van 17 mei afgemeld.  

 


