
Notulen Bestuursvergadering “ De Schoffel “  van 5 Juli 2022 

Aanwezig: 

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

 Afwezig:  

Notulen 
 

1. Mark opent de vergadering en verwelkomt ons allen.  
 
2.  Cultuur/ temperatuur : Deze was wat verhit, ivm de voor- en naperikelen rondom het 

openingsfeest.  
 

3. Goedkeuring BV notulen van 17 mei 2022, deze wordt op een enkel puntje aangepast en 
daarna geplaatst op de website en inzichtelijk gemaakt voor alle leden. Met dank aan de 
notulist (Jolande) 
 

4. Mededelingen/actie en in/uitgaande stukken:                                                                                                                                   
Tuincommissie: tuinen waar de border, heg en het pad niet overeenstemt met het 
tuinreglement. Deze kavels worden aangeschreven. Wim maakt een overzicht om dit te gaan 
bijhouden.                                                                                                                                              
Bouwcommissie: bouwtekeningen , Kas, Kastunnel, Schuurtje en kast kunnen worden 
toegevoegd aan het bouwreglement. Met dank aan Piet en Renate.                                                                                                                          
Ingekomen en uitgaande stukken: Jolande heeft contact gezocht met de gemeente ivm met 
het nog ontbrekend schrijven van de GGD. Brief moet nog volgen, met daarin de mededeling 
dat er na het 2e bodemonderzoek op kavel 52 en 53 de grond weinig tot niet verontreinigend 
blijkt te zijn. Wordt vervolgd. 
 

5. 20 Augustus is op het veld bij onze parkeerplaats een jeu de boules toernooi georganiseerd.  
Informatie hierover komt in het mededelingenbord te hangen.                                       
 

6. Bijlagen/ goedkeuring uitgaande brief  kavel 86-87: Deze wordt door het bestuur 
goedgekeurd en mag verzonden worden. 
 

7. OZB aanslag nieuw parkeerterrein: Mark gaat in contact treden met Bert de Jong. Mogelijk 
gaat het om een vergissing. In de aanslag wordt gesproken dat het om bouwgrond gaat, de 
grond is aangekocht door de Schoffel en gaat het om volkstuinen grond en is de OZB lager.  
 

8. Geluidsoverlast hockey en wielrenbaan. Mark treedt opnieuw in contact of er iets aan deze 
geluidsoverlast is te doen?  
 

9. Regelgeving financiële bijdragen evenementen voor de leden: Voor het eerst is er 1.000 euro  
begroot voor het verenigingsgebeuren. Ledenevenementen zijn bedoeld om de sfeer te 
verbeteren. De evenementen worden jaarlijks geëvalueerd.  Na ieder evenement krijgt de BV 
verslag waarin de voor het evenement gebruikte verenigingsgelden worden toegelicht.    
 



10. Waterpeil: Met Mark, Wim, Bert de Jong, Hoogheemraadschap en ARCADE wordt nog een 
datum geprikt voor het plaatsen van de waterpeilers op het complex. Bestemmingsplan 
rondom de bouw van het complex daarover is nog veel onduidelijkheid. Gemeente Rijswijk 
heeft een inloopspreekuur over de voorlopige plannen. Men kan hier informeel overleggen. 
Dode sloot aan het pionierspad en Parkzicht lopen geregeld vol met water zonder dat er een 
druppel regen is gevallen. Mogelijk zit er toch een openstaande verbinding met de vaart naar 
het Westland. Er komt een voorstel voor de samenstelling van een soort watergroep die alle 
veranderingen van het waterpeil rond ons complex gaat volgen en bijhouden.  
Nieuwe parkeerplaats: Aanleg start mogelijk medio 2023. 
 
 

11. Maximale verstening van de kavels beperken tot 100m2  
Deze gaan we opnieuw in stemming brengen voor de komende ALV. Bestuur gaat  
onderzoek doen in hoeverre de gemeente Rijswijk hiervoor richtlijnen hanteert? 

12. AED/ Reanimatieteam: 112 app is een optie om te instaleren op je telefoon, deze melding 
gaat sneller dan 112 bellen, immers iedere minuut telt. Enkele van onze hulpverleners 
bieden hulpverlening via hartstichting en in hun wijk. Ons AED-apparaat bij het 
verenigingshuis wordt aangemeld bij de hartstichting. 
  

13. Cameragebruik: Een lid heeft onterecht een brief ontvangen van het bestuur i.v.m. het  
cameragebruik op haar of zijn kavel. Bestuur heeft hierin niet de landelijke regels gevolgd  
die op de website van de Schoffel staan. Naar dit lid is op 6 Juli een mail en excuusbrief 
uitgegaan.   
 

14. Bij Piet Coene moet je zijn bij verstek en eventueel inhalen van de werkbeurt?  Deze 
informatie is toegevoegd aan het formulier in het mededelingenbord en  de website. 
 

15. Rondvraag: 
 
Kavel 23 heeft een verzoek ingediend bij Mark voor een gesprek NAV de brief. Mark gaat het 
gesprek aan en Emile notuleert het gesprek. 
 
Berkhout gaat starten met de kantwallen. Verzoek aan Emile om de leden hierover te 
informeren. 
 
Verzoek aan allen, het schoffel e-mailaccount te gebruiken of aan te maken.  
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