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NOTULEN 

ALGEMENE LEDENVERGADERING BEWONERSVERENIGING WATERGRAS 
7 oktober 2021 

Aanwezig: 

Bestuursleden Jaap van der Wel Voorzitter en bestuurslid werkgebied Wonen 
 Annemarie van Bragt Secretaris 
 Jolanda van 

Scherpenzeel 
Penningmeester 

 Annelien Kalverda Bestuurslid werkgebied Sociaal 
 Ruud Heijker Algemeen bestuurslid 
   
Aantal leden: 41 (incl 5 bestuursleden) NB per adres is er één lid van de vereniging 
Totaal aantal aanwezigen:  49 
NB 2 aanwezigen verlieten de vergadering na punt 1a. 
Afmeldingen In totaal hebben zich 4 leden afgemeld bij de secretaris 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast met twee opmerkingen: 

 Op verzoek van een van de aanwezigen wordt het onderwerp verduurzaming en 
energietransitie ook besproken. 

 Er wordt een extra agendapunt 1a toegevoegd met een nader te noemen onderwerp. 

1a. Geheim agendapunt 
Annelien Kalverda krijgt het woord: Ko Verhulst is al jaren zeer actief voor onze vereniging. 
Een van zijn belangrijkste taken was het verwelkomen van nieuwe bewoners in de wijk en 
hen vertellen over onze bewonersvereniging. Hij heeft aangegeven bij het bestuur dat hij de 
respectabele leeftijd van 85 heeft bereikt en aangekondigd dat hij met de ledenwerving wil 
gaan stoppen. Namens het bestuur bedankt Annelien hem hartelijk voor zijn tomeloze inzet. 

Ko bedankt voor de mooie woorden. Hij zegt dat je tegenwoordig stinkend je best moet 
doen om iemand te overtuigen lid te worden van de vereniging. Er is veel veranderd in de 
afgelopen jaren. 

De voorzitter neemt het woord. Hij wil Ko nogmaals bedanken voor al zijn werk voor de 
vereniging en wil aan de vergadering voorstellen om Ko Verhulst tot erelid van de vereniging 
te benoemen. Dit voorstel wordt met luid applaus bij acclamatie aangenomen door de 
vergadering. 
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2. Benoeming bestuursleden 
De voorzitter vertelt over de zittingstermijnen van de bestuursleden en zegt dat het bestuur op zoek 
is naar nieuwe bestuursleden. Er is al een oproep geplaatst via de website. 

Volgens een schema zijn de volgende bestuursleden aftredend en herkiesbaar. 

Ruud Heijker Aftredend oktober 2021 (herkiesbaar) 
Jaap van der Wel Aftredend maart 2022 
Annelien Kalverda Aftredend maart 2022 
Jolanda van Scherpenzeel Aftredend maart 2023 
Annemarie van Bragt Aftredend maart 2024 

Het bestuur vraagt voor nu Ruud Heijker te herbenoemen. De vergadering stemt hiermee in bij 
acclamatie. 

3. Ingekomen stukken en/of mededelingen 
Alle van belang zijnde ingekomen stukken worden doorgestuurd naar de leden. Er komen veel 
mailtjes binnen voor de rubriek Voor en door bewoners.  We hebben mails gehad van bewoners over 
de glasvezel. Zodra het relevant was, worden de bewoners hiervan op de hoogte gesteld. 

Het bestuur heeft verder geen mededelingen, buiten de onderwerpen die tijdens deze vergadering 
behandeld worden. 

4. Notulen ALV d.d. 6 oktober 2020 
Er wordt een opmerking gemaakt over de notulen: op bladzijde 5 is een typefout ingeslopen bij het 
onderdeel Rondvraag: “We hebben 448 leden en 625 woningen” er staat 725 woningen. 

Met de correctie van bovenstaande opmerking, worden de notulen goedgekeurd. 

5. Vaststelling nieuwe statuten en huishoudelijk reglement 
Jaap van der Wel licht toe waarom er nieuwe statuten en huishoudelijk reglement zijn opgesteld: 

- De statuten moesten nodig geactualiseerd worden. 
- De bevoegdheden van het bestuur moesten beter worden vastgelegd. 
- Procedures zijn geactualiseerd en transparanter geformuleerd. 
- De statuten waren mede geschreven om de rol van de bewonersvereniging als spreekbuis 

namens de huurders richting de verhuurders te kunnen vervullen. Onze buurt is inmiddels 
drastisch veranderd, er zijn nog enkele huurwoningen over, de meeste woningen zijn 
koopwoningen geworden. 

- De buurtwacht was nog niet vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Er is discussie gevoerd over de volgende artikelen (in de rechter kolom staan de wijzigingen die zijn 
aangenomen door de vergadering). 

Artikel Discussie Wijzigingen 
1 lid 1 De naamgeving van de vereniging aanpassing. De 

aanhalingstekens verschuiven naar links. 
De vereniging draagt de naam: 
“Bewonersvereniging 
Watergras” 
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Artikel Discussie Wijzigingen 
2 lid 1 - In de voorgestelde statuten wordt genoemd 

dat het activiteiten zijn voor de jeugd in alle 
leeftijden. Dit wordt te beperkt geacht. 
Daarnaast worden alleen de activiteiten op 
gebied van sport, spel en recreatie te 
beperkt geacht. Daarom een algemenere 
tekst. 

- Er vindt ook een discussie over 
lidmaatschap van bewoners aan de 
Bodegraafsestraatweg. Het is de vraag of de 
doelstellingen van de bewoners in Water- 
en Grassenbuurt gelijk zijn aan die voor 
deze bewoners. Er is een stemming geweest 
over het volgende: 

 De tekst “en de aangrenzende wijken ten 
oosten van de Plaswijckweg” wordt 
geschrapt, maar huidige leden mogen lid 
blijven:  11 aanwezigen voor. 

 De tekst “en de aangrenzende wijken ten 
oosten van de Plaswijckweg” blijft 
ongewijzigd: 22 aanwezigen voor. 

 De tekst “en de aangrenzende wijken ten 
oosten van de Plaswijckweg” schrappen 
zonder meer, geen overgangsregeling: 0 
aanwezigen voor. 

 Aantal aanwezigen die niet gestemd 
hebben: 13. 

Conclusie: de tekst blijft ongewijzigd. 

Het bevorderen van activiteiten 
voor bewoners in de Water- en 
Grassenbuurt en aangrenzende 
wijken ten oosten van de 
Plaswijckweg. 

2 lid 3a Ook hier een wijziging t.a.v. de doelgroep: het zowel 
voor de jeugd als voor de ouderen: het gaat om alle 
bewoners 

Het voor de bewoners 
bevorderen van een goed 
leefklimaat in de Water- en 
Grassenbuurt en de 
aangrenzende wijken ten oosten 
van de Plaswijckweg; 

2 lid 3e Waar gaat dit artikel over? Volgens Jaap van der 
Wel gaat dit over oude rioolafspraken. Deze zijn niet 
meer relevant, daarom wordt afgesproken dit lid te 
schrappen. 

Wordt in zijn geheel geschrapt. 
Art 2 lid 3f wordt art 2 lid 3e. 

4 lid 2 Taalkundig: “tenminste” moet hier zijn “ten minste” “Tenminste” vervangen door 
“ten minste” 

4 lid 4 Er wordt gevraagd welke criteria hiervoor zijn. Dit lid 
hangt samen met art 4 lid 3. Het bestuur kan een 
nieuw lid afwijzen of toelaten via lid 3, de algemene 
vergadering kan via lid 4 het bestuur hierin 
corrigeren. 

 

5 lid 1d Er wordt gediscussieerd over het woord ontzetting. 
Is dit niet royering? Er wordt besproken of de tekst 
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Artikel Discussie Wijzigingen 
gewijzigd moet worden. Conclusie: geen wijziging 
noodzakelijk. 

5 lid 2 Taalkundig: “tenminste” moet hier zijn “ten minste” “Tenminste” vervangen door 
“ten minste” 

5 lid 2 Het woord “onmiddellijk” in de zin “Het 
lidmaatschap eindigt onmiddellijk” moet verplaatst 
worden naar het begin van art 5 lid 2a. 

Het lidmaatschap eindigt: 
a. Onmiddellijk indien 

redelijkerwijs van het lid 
niet gevergd kan 
worden het 
lidmaatschap te laten 
voortduren; 

6 lid 2 
en 3 

Typefout: lid 2 en lid 3 beginnen beiden met een 
punt. Die kan verwijderd worden. 

. aan het begin van lid 2 en lid 3 
verwijderen. 

8 lid 1 - Taalkundig: het woord “kunnen” kan 
verwijderd worden. 

- Er is discussie of de Algemene 
Ledenvergadering de voorzitter moet 
kiezen. Er wordt besloten de tekst 
ongewijzigd te laten. 

Het woord “kunnen” 
verwijderen. 

8 lid 3 Er wordt gevraagd of bij deze statuten rekening 
wordt gehouden met de nieuwe wet voor 
verenigingen. Jaap van der Wel bevestigt dat de 
notaris hier rekening mee heeft gehouden met het 
invoegen van art 8 lid 3. 

 

8 lid 6 - Het woord “is” ontbreekt. 
- Er wordt voorgesteld om het woord 

“onbeperkt” te laten vervallen. Een reden 
om dit woord wel te laten staan is dat het 
niet altijd mogelijk is om nieuwe 
bestuursleden te vinden. Maar door het 
woord te vervangen door “één keer” 
bescherm je de bestuursleden. Als het 
bestuurslid moet stoppen, ligt de bal bij het 
algemene ledenvergadering. Men is het 
eens om “onbeperkt” te vervangen door 
“één keer”. 

 

Een volgens het rooster 
aftredend bestuurslid is één 
keer herbenoembaar. 

9 lid 4 
B.1. 

In het verleden had de vereniging de beschikking 
over een zaaltje, gelegen aan de sporthal bij aan de 
Aakwerf. Dit is niet meer relevant, daarom wordt 
afgesproken deze regel te schrappen. 

Wordt in zijn geheel geschrapt. 

13 lid 2 
en 3 

Typefout: lid 2 en lid 3 beginnen beiden met een 
punt. Die kan verwijderd worden. 

. aan het begin van lid 2 en lid 3 
verwijderen. 
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Annemarie van Bragt heeft alle wijzigingen, zoals genoemd in de derde kolom hierboven, 
voorgelezen aan de vergadering. De vergadering neemt bij acclamatie de nieuwe statuten aan met 
deze wijzigingen. 

Daarnaast machtigt de vergadering de voorzitter en secretaris om deze statuten bij de notaris te 
ondertekenen en laten vastleggen. 

Besloten wordt het vaststellen van het nieuwe huishoudelijk reglement door te schuiven naar de 
volgende vergadering. 

Alle aanwezigen worden bedankt voor het meedenken! 

6. Jaarverslag 2020  
Ter toelichting op het jaarverslag vertelt Annemarie van Bragt over de Buurtwacht. Ze vertelt dat in 
december 2020 er flyers klaar lagen om een grote promotiecampagne op te zetten om bewoners op 
te roepen om ook buurtwacht te worden. Helaas werd net op het moment dat de flyers klaar waren, 
de avondklok ingesteld. Toen is de Buurtwacht ook tijdelijk gestopt met fietsen. In het voorjaar heeft 
de commissie besloten om de promotie uit te stellen, omdat een belangrijk onderdeel van de 
promotie is: het uitbreiden van de Buurtwacht tussen 19-23 u. In de zomer is het ’s avonds nog licht, 
waardoor deze promotie niet goed uit de verf zou komen. Daarom wordt deze oktober vanaf nu 
opgestart (eind oktober/begin november 2021). 

Er wordt een aantal opmerkingen geplaatst n.a.v. de Buurtwacht: 

- Waarom doet de Buurtwacht niets met camera’s in de buurt? Annelien Kalverda vertelt dat 
in 2019 een informatieavond is geweest voor de bewoners van de buurt, waar ook de politie 
te gast is geweest. Daar is het gebruik van camera’s toegelicht en de oproep van de politie 
om het bezit hiervan te melden. De Buurtwacht zelf doet alleen aan rondfietsen en ter 
plekke observeren. 

- Er wordt ook opgemerkt dat het relatief rustig is wat betreft inbraken in Gouda, vanwege de 
camera’s. En vanwege de actieve Buurtwacht! 

- Er worden wel wat zorgen uitgesproken over de driekoppige commissie. Is deze commissie 
voldoende bij machte om beleid te maken? Wanneer komt er weer bijeenkomst voor alle 
buurtwachters? Annemarie van Bragt zal dit meenemen naar de commissie. 

Een andere kwestie die afgelopen tijd heeft gespeeld, is het nieuwe Verkeerscirculatieplan van de 
gemeente waarin ook de doorsteek van Reeuwijk naar de Plaswijckweg aan de orde kwam. Jaap van 
der Wel vertelt over een brief die het bestuur naar de politieke partijen van Gouda gestuurd heeft. In 
deze brief heeft het bestuur uitgesproken dat de leden van de bewonersvereniging geen doorsteek 
willen. Hij vraagt aan de vergadering of het bestuur hier goed heeft gehandeld? De vergadering is het 
hiermee eens. 

Er wordt ook nog teruggeblikt op de creatieve invulling van de lampionnentocht op 11 november. Er 
is vooraf ook overleg geweest met de wijkagenten en die hadden hun instemming uitgesproken. De 
activiteit is zeer succesvol geweest. Het teveel aan uitdeelzakjes met snoep zijn aan de Voedselbank 
overhandigd en daarmee hebben we ook andere kinderen in Gouda hiervan kunnen meeprofiteren. 
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Als laatste wordt nog even gesproken over de kerstbomeninzameling die afgelopen jaar niet kon 
plaatsvinden. Het ophalen begin januari was erg rommelig opgepakt door de gemeente/Cyclus. De 
hoop wordt uitgesproken dat komende januari er wel weer een gezamenlijke inzameling kan 
plaatsvinden. 

7. Financieel 
 

7.1 Jaarverslag 2020 
Jolanda van Scherpenzeel, de penningmeester, licht het jaarverslag toe. Bij het invoegen van het 
jaarverslag in de stukken is de toelichting op de passiva weggevallen. Jolanda geeft mondeling uitleg. 
We moeten ook constateren dat door COVID-crisis er weinig activiteiten zijn geweest. 

Naar aanleiding van het jaarverslag worden de volgende vragen gesteld: 

- Is er een norm hoe groot het kapitaal mag zijn dat we als vereniging mogen hebben? De 
penningmeester geeft aan dat er geen harde norm is, maar dat voor een vereniging van deze 
omvang een kapitaal van rond de € 20.000,- volstaat. Daar zitten we nu flink boven. Er is dus 
voldoende ruimte om mogelijke plannen te financieren. 

- Waarom staat het agendapunt vaststellen contributie niet meer op de agenda? De 
penningmeester geeft aan dat als er geen wijziging is van contributie, deze niet op de agenda 
hoeft te komen. 

- Ook wordt er een suggestie gedaan aan de penningmeester om inzichtelijk te maken  welk  
percentage bewoners lid zou moeten zijn van de vereniging om financieel gezond te blijven. 
De penningmeester pakt dit op. 

7.2 Verslag kascontrolecommissie 
Rob Stallvord krijgt het woord. Hij zegt dat hij samen met Peter Bos alle boeken bij Jolanda van 
Scherpenzeel heeft gecontroleerd. Hij geeft complimenten voor de penningmeester. Ze hebben 
steekproefsgewijs gecontroleerd en constateerden dat ze op iedere vraag snel een goed antwoord 
had. Hun voorstel is om de leden van het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Dit 
wordt bij acclamatie aangenomen. 

7.3 Benoeming nieuwe kascommissie 
De nieuwe kascommissie is Cock Zweegman en Peter Bos. Leid Oudemans meldt zich aan als reserve. 

7.4 Aangepaste begroting 2021 
Waarom wordt tijdens deze vergadering de begroting voor 2022 niet behandeld? Jolanda zegt dat we 
tot nu toe altijd in maart een algemene ledenvergadering houden en dat op dat moment de 
begroting voor dat jaar behandeld wordt. Het streven is om in maart 2022 weer een ALV te houden, 
zodat we weer terug zitten in het oude schema. 

De aangepaste begroting 2021 wordt aangenomen. 
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7.5 Vaststellen mandaat 
Volgens de statuten moet de Algemene Ledenvergadering het bestuur mandaat geven om 
verplichtingen aan te gaan met een maximum van de uitgaven in de goedgekeurde begroting met 
daarnaast 1000 euro extra voor onvoorziene zaken. De vergadering stemt in met dit mandaat. 

8. Jaarplan 2022 
Met betrekking tot het jaarplan 2022 worden de volgende opmerkingen geplaatst: 

- Het plan is om weer een herhalingscursus reanimatie met AED te organiseren. Annelien 
Kalverda vraagt aan de aanwezigen of hier belangstelling voor is. Er zijn voldoende mensen 
die hier ja op zeggen. 

- De buurtbarbecue: Wordt hier ook gedacht aan de kinderen? Jazeker, er is zeker een plan om 
iets met een springkussen te organiseren. 

- Duurzaamheid: 
Onze buurt is niet meegenomen in de proeftuin van de gemeente om de energietransitie uit 
te proberen. Ruud Heijker vertelt dat in andere buurten van de wijk Bloemendaal/Plaswijck 
meer huurwoningen zijn, waardoor de transitie daar met de woningcorporatie georganiseerd 
kan worden. Het komt er eigenlijk op neer dat onze buurt dit zelf moeten uitzoeken. 
Jaap van der Wel benadrukt dat het bestuur dit onderwerp in de gaten houdt, maar vooral 
het wijkteam Plaswijck hierin volgt. Dit wijkteam heeft ook een kernteam energietransitie, 
die houden zich hiermee bezig. 

Speciaal onderwerp: Fitness in de wijk 
Johan de Vries spreekt namens een klein comité. Hierin zitten 4 bewoners van onze wijk. Zij hebben 
zich de afgelopen maanden op verzoek van het bestuur bezig gehouden met de vraag: hoe kunnen 
we het bewegen in de Watergras stimuleren? Hij houdt een presentatie hierover. 

Ze hebben de afgelopen maanden met de gemeente en Sportpunt Gouda overleg gehad over de 
mogelijkheden van buitenfitness apparaten in onze buurt. In de wijk Oosterwei is hier al ervaring 
mee. De commissie wil in deze vergadering iets vertellen over de eerste stappen en peilen of er 
voldoende behoefte is om dit verder uit te zoeken.  

De volgende vragen/opmerkingen worden gesteld: 

- Wat heeft het in Oosterwei opgeleverd? 
Johan vertelt dat daar een speeltuin is en daarnaast toestellen gericht op bewegen voor 
ouderen. Er wordt gebruik van de gemaakt, gebruikscijfers zijn er niet. Er wordt wel 
opgemerkt dat deze wijk een andere bevolkingssamenstelling heeft dan onze buurt. 

- Sommige aanwezigen vinden het een heel goed idee. 
- Er wordt opgemerkt dan in België al meer ervaring is met dergelijke buiten 

bewegingsapparaten dan in Nederland. De commissie hoopt dat het in onze buurt ook 
gebruikt gaat worden. Sommige aanwezigen vragen zich af of hoop voldoende is om dit 
project uit te voeren. 

- Er wordt ook opgemerkt: onze wijk is al best vol, liever niet het groen dat is er vol zetten met 
apparaten. Is dit goed voor de uitstraling van onze wijk? 
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- Graag eerst peilen bij de bewoners of hier behoefte aan is. De aanwezigen ondersteunen het 
idee om een enquête te houden onder bewoners. 

-  

Conclusie: 

Er wordt eerst gepeild onder bewoners of er behoefte is om op deze manier bewegen te stimuleren. 
Daarna wordt er pas gesproken over de volgende stappen van de vereniging en wordt dit onderwerp 
weer ingebracht in de Algemene Ledenvergadering om bij aangetoonde behoefte goedkeuring voor 
een plan en financiële bijdrage aan de orde te stellen. Een grote meerderheid van de aanwezigen is 
het eens met deze aanpak. 

9. Rondvraag 
De kwaliteit van de bestrating is na de tweede ronde aanleg van glasvezel, dit keer door KPN, erg 
slecht. De trottoirs zijn op veel plekken slecht weer dichtgelegd. Annemarie van Bragt heeft dit ook 
geconstateerd. Er wordt geadviseerd om de plekken waar het heel slecht is, te melden bij de 
gemeente via de app Slim melden of direct bij de gemeente. 

Is er wel eens gesproken over een groene golf bij de verkeerslichten op de Burgemeester van 
Reenensingel? Dat zou de doorstroming ook bevorderen en dat is er misschien niet eens een 
doorsteek nodig. Het bestuur heeft hier geen kennis van. 

10. Sluiting 
De voorzitter Jaap van der Wel bedankt iedereen hartelijk voor de komst en de positieve inbreng in 
de vergadering. Hij sluit de vergadering. 


