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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING d.d. 5 mei 2018  

Opening en vaststellen besluitvaardigheid van ALV  

(De voorzitter Frits Grijpstra opent om 10.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Van de 3868 stemmen die in Het Brekkense Wiel zijn, moeten er minimaal 1934 stemmen op de 

vergadering vertegenwoordigd zijn. Helaas zijn er 1529 vertegenwoordigd waardoor de ALV niet 

besluitvaardig is. 

De voorzitter betreurt het dat er zo weinig aanwezigen zijn. 

De voorzitter vraagt de aanwezigen de stem als volmacht mee te geven voor de volgende ALV op 22 

mei. Hier gaat de vergadering mee akkoord en daarmee wordt deze vergadering een formaliteit. ) 

Geen enkele fase is besluitvaardig. 

Fase 1 -15 

Fase 2 -17 

Fase 3 - 8 

Fase 4 - 18 

Fase 5 - 12 

Frits vraagt toestemming voor de aanwezige stemming om ze mee te nemen naar de 

besluitvaardigheid van de volgende vergadering. 

 

2. Benoeming notulist(e) 

Diana den Boon 

 

3. Mededelingen 

geen mededelingen 

 

4. Vaststellen verslag ALV vergadering 2017. 

HBW 198 geeft aan dat hij in de verslaggeving van 2017 mist dat de verpl ichte € 650,- zijnde 0,5% 

van de herbouwwaarde niet voor het Brekkense Wiel van toepassing is. Dit percentage is niet zoals 

gezegd wettelijk verplicht maar ons MJOP is bepalend voor dit percentage. Dit moet in het MJOP 

2017 opgenomen worden. 

Verslag vorig jaar staat op 6 mei 2016. Dit moet aangepast worden! 

Stemmen 

Ja: 1409 

Nee: 45 

Blanco: 120 

 

5a. Goedkeuring jaarrekening  van HBW 2017 en verrekening resultaat met eigen vermogen. 

Jaarrekening kwam heel laat op internet, vanwege wat vragen die opgelost moesten worden. Frits 

bied excuses..  

Verder zijn er geen opmerkingen. 

Stemmen 

Ja: 1394 

Nee: 75 

Blanco: 105 

 

5b. Goedkeuring begroting HBW 2018  

Geen opmerkingen 
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Stemmen 

Ja: 1304 

Nee: 45 

Blanco: 225 
 

6.a. Verslag kascommissie en decharge aan bestuur voor financieel beleid.  

Kascommissie leest het verslag voor en geeft als opmerking dat de kas commissie volgend jaar 

eerder bij elkaar moet komen vanwege planning van de agenda. 

*De kas commissie wil graag als agenda punt volgend jaar invoeren dat de machtiging inzage van 

alle rekeningen van de Brekken en dat Dhr. Bosma deze rekeningen 12 x per jaar moet controleren.  

*Een volgend punt is dat van de spaar rekeningen uitsluitend overboekingen gedaan kunnen 

worden op de rekeningen met ..201 en ..621 aan het eind. Dit zijn de rekeningen waar de Brekken 

het beheer over heeft. Henk concludeert dat dit ook de enige mogelijkheid is. 

*Een volgend punt is dat de kascommissie het niet verstandig vind de wijze waarop nu de reserves 

verdeelt zijn omdat de Nederlandse overheid per rekeninghouder € 100.000,- garandeert. 

*de kascommissie concludeert dat er een betere communicatie is ontstaan tussen het bestuur en 

de Brekken, er wordt een actief beleid gevoerd! 

De penningmeester legt uit dat de 3 rekeningen op € 0,- gezet zijn doordat er een wisseling van 

bestuursleden was, de machtigingen stonden op oude bestuursleden. Waarbij van de 3 banken 2 

nooit gereageerd hebben en om te voorkomen dat er problemen zouden komen is er besloten om 

het geld op banken te zetten waar je wel gewoon contact mee kan hebben zoals een ABNA en ING. 

Ondertussen is het ook bijna onmogelijk om de leeggehaalde rekeningen te sluiten, dus staan ze op 

€ 0,- 

Ook in de deposito rekeningen van de banken zat een fout, de SNS en de ASN delen samen 

waardoor bij een faillissement niet 2 x €100.000,- wordt uitgekeerd maar 1x. Een soort van valse 

veiligheid. 

Het bestuur is gezamenlijk bevoegd om rekeningen te wijzigen, het bestuur staat ingeschreven bij 

de KvK als gezamenlijk bevoegd, niemand kan dit alleen wijzigen zonder KvK. Het bestuur geeft de 

waarborg dat niemand in z’n eentje kan besluiten over het geld. 

Samenwerking met Carlo Ortelee wordt als prima ervaren. 

Kascommissie vraagt het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid …. En vraagt de 

bewoners hierover te stemmen 

Stemmen 

Ja: 1244 

Nee: 105 

Blanco: 225 

 

6.b. Kiezen/ benoemen kascommissie 

Ruud Schroers, HBW 118 blijft. 

Heidi Freund  2 de jaar, verlaat de kascommissie. Ze wordt bedankt voor haar hulp 

Nieuw.. Manfred Konietzko HBW 229 

 

 

7. Bijdrage instandhoudingsfonds 2018 (zie MJOP) 

Henk geeft aan dat het beluit in de vorige vergadering is vast gelegd. Dus geen nieuwigheden.  
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8. Voortgang vernieuwen walbeschoeiing 

Het gaat voort. Het einde is in zicht. Er waren wat tegenslagen zoals bijv. dat het hout voor de 

Gordingen was niet op tijd geleverd. Maar nu wordt het in hoog tempo wordt het afgemaakt, de 

einddatum 1 mei wordt door Bouma iets overschreden. 

Bouma gaat ook voor de gemeente door om de rest aan te pakken. De overlast wordt hopelijk niet 

overschreden. 

Hemelwaterafvoer aan de tuinzijde, dat wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater door de 

walbeschoeiing heen opeen diepte van ong. 50, 75 cm onder de waterleiding, dus ook niet 

zichtbaar. in eerste fases is de walbeschoeiing vervangen en het zou kunnen zijn dat de afwatering 

hierdoor geblokkeerd wordt. Gevolg water opstuwing en overstroming van dakgoten e.d. Maar ze 

zijn nu 3 jaar bezig en het heeft nog geen problemen opgeleverd, dus ws is alles goed gegaan. 

Interra is gevraagd te onderzoeken wat de situatie werkelijk is en verslag van te maken. Zodat we 

100% zeker weten hoe de zaken in elkaar zitten. Volgend jaar wordt het gemeenschappelijk deel 

vernieuwd. Dit kan vrij snel klaar zijn. Er wordt verwacht dat eind volgend seizoen de volledige 

walbeschoeiing is vernieuwd. 

Hbw 68 Patricia, stelt de vraag of het hemelwater ook te maken heeft met de putten voor het huis, 

deze overstromen bij elke regenbui.. ze scheppen het elke keer leeg maar het helpt niet. Bij de 

volgende keer stuurt ze even een mail zodat we er op in kunnen gaan. Carlo Heeft er al naar 

gekeken maar het moet verder uitgezocht worden of het met de hemelwater afvoer te maken 

heeft. Geadviseerd wordt om een mail te sturen met meer informatie. 

Hbw 184 , afwateringschot wordt voor de buis geplaatst. Volgens meneer moeten we niet wachten 

op problemen.. Interra is op de hoogte gebracht en zoekt het uit. 

Hemelwater voorzijde en achterzijde wordt afgevoerd op het buitenwater of op het riool? Interra 

moet dit ook uitzoeken. 

 

9 Verwijderen van conifeer entree fase 2 

Fase 2 moet hierover een beslissing nemen. De boom behoort niet tot het beplantingsplan, ws 

geplaats bij de verkoop van de model woningen. Hij staat op alg.  grond. 

Een bewoner vraagt waarom hij niet onderhouden is, waarom hij dan nu weg moet. Hij is bang dat 

het een rommel wordt maar dat ligt bij de bewoners. Want er liggen sigaretten peuken en honden 

drollen. Maar dat is geen des-onderhoud. Maar het hoeft niet leeg te blijven, er kan wat moois 

terug geplaatst worden. Fase 2 moet stemmen! 

Stemmen:  

Ja: 165 

Nee: 165 

Blanco: 15  
 

10. Voortgang wijzigen Huishoudelijk Reglement Het Brekkense Wiel  

Wordt een modern huishoudelijk regelement.. met juridisch advies.  Een hele klus. Met een paar 

maanden moet er meer duidelijkheid komen. Concept wordt zodra het klaar is op de website gezet. 

En besproken met de volgende ALV. 

 

11 Samenstelling verkiezing bestuur. Suzanne de Rooij is tussentijds aftredend, het bestuur heeft 

Marjolein Aldus bereid gevonden tot het bestuur toe te treden 

Frits bedankt Suzanne voor de samenwerking , inbreng en creativiteit en ze krijgt een presentje. 

Nieuw lid Marjolein Aldus wordt welkom geheten. 

Marjolein woont hier zo’n 14 jaar en wil graag haar diensten aanbieden.  
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Stemmen:  

Ja: 1193 

Nee: 45 

Blanco:336 

 

12. rondvraag 

Groot respect voor het bestuur, door de verbeteringen die gemaakt zijn. 

Opmerking, dat de conifeer in de vergadering ter bespreking wordt op de alv. Hij moet gewoon 

weg. Maar door de veel weerstand is besloten dat de bewoners maar moeten stemmen. 

 

*Wie is er verantwoordelijk voor het op peil te houden van het dieptewater: Meneer zit vrij aan het 

eind en ziet probleem met de waterplanten ed. De VVE is er voor verantwoordelijk.  Het is bekend 

dat erop div. plekken diepte verschil en er waterplanten zijn. Maar doordat Bouma bezig is kan er 

op dit moment niets aan gedaan worden. Er wordt gekeken naar evt. bagger werkzaamheden voor 

volgend jaar. 

Dhr. Karmelk. Nr 214. Vind Bouma verantwoordelijk voor de zand en bagger verplaatsingen. Ze 

kijken niet naar wat ze doen. Bouma moet hierover aangesproken worden, Maar er kan op dit 

moment niets aan gedaan worden. 

 

*Nr 181, heeft een mededeling, er stond s ’nachts iemand voor haar schuifpui, een lange dunne 

man, op z’n fiets met een boodschappen tas.  Hij schrok dat er iemand wakker was en ging gelijk 

weg. Iedereen wordt aangeraden alles op slot houden. 

Vraag: is er een AID kastje aanwezig op het park? Er is er 1 op de Hegemeerstraat die redelijk 

dichtbij is.   

Agenda punt voor volgende keer ALV? Het is misschien slim om er nog 1 te nemen in het park. 

 

*Nr 62: overstappen andere energie bronnen zoals zonnepanelen, zijn er stappen genomen? 

Goed punt. Er is al over gediscussieerd. Het park is er uitermate geschikt voor. Allemaal koppelen 

met elkaar, alg. electra aansluiting. Zodat alle energie bij elkaar komt en iedereen er gebruik van 

kan maken. Maar is het rendabel want we hebben nu een laag energie tarief . Nu komen er eerst 

andere dingen aan de orde. Maar hier wordt zeker naar gekeken, er wordt uitgezocht of het 

voordeliger is. 

 

 *Hbw 70, de groene boot die er al 5 jaar ligt, het is voor het gerecht gekomen er is uitspraak over 

gedaan. Maar er wordt niks aan gedaan. Van wie is deze boot? HBW 29 is ws de eigenaar van de 

boot (dit zijn dingen die worden geregeld in het nieuwe huishoudelijk regelement.) 

Handhaving van het regelement wordt een bel.punt. Frits wil een presentatie geven van het nieuwe 

regelement als die klaar is. Frits waarschuwt de mensen dat het een zware presentatie wordt, en 

dat er zeker 100/125  problemen zijn die moeten worden aangepast. Frits bespreekt 1 probleem, 

over een boothuis die is neergezet. Die meneer is aangesproken maar die zegt gewoon, ga maar 

naar de rechter. Dit is niet mogelijk omdat er teveel kosten op de vve afkomen. Een bewoner zegt 

wel een voorbeeld te stellen met het bestraffen van degene die regels aan hun laars lappen  want 

anders denkt iedereen van ach, ik krijg een brief en verder niet , dus krijgen de bewoners hierdoor 

geen groen licht? 

Als het HHR niet wordt gehandhaafd kan het dan niet beter verworpen worden? Frits wil eerst dat 

het reglement klaar is, we laten ons juridisch adviseren hoe dit aan te pakken. 
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*Hbw 214, vraagt zich af of het mogelijk is om een punt om op de agenda te krijgen. Te kijken naar 

de voorschriften die erin staan, zijn ze nog van deze tijd? Die worden heel zorgvuldig bekeken en 

die zijn voorgelegd aan de Rijssenbeek.. Het concept wordt behandeld tijden de ALV 2019. 

Vroegtijdig wordt het gepubliceerd. 

Is er een termijn om iets op de ALV agenda te krijgen, 3-4 wk van te voren kan het bestuur op de 

hoogte gesteld worden en kan het meegenomen worden op de agenda. 

Heidi vraagt wat er moet met een dode boom op alg. grond, dit moet aan Carlo doorgegeven 

worden. 

 

Dan de kwestie van de Algemene parkeerplaats, van wie is dit! De grote parkeerplaats is voor het 

achterste deel eigendom WSC de Brekken. Het voorste deel is van ..maar is failliet. 

Het is niet van de VVE . WSC de Brekken wilde van de trailers af en heeft het besproken met de 

VVE. Carlo heeft dit opgelost en nu is het netjes. 

(Het voorste deel kan wel eigendom worden van de VVE, hetzelfde geld van een ligplaats, van een 

persoon die de erfenis niet heeft geaccepteerd. Dit moet ook weer juridisch besloten worden.) 

 

*HBW 92: vraag: de afslag fase 2..het is erg onduidelijk als je aan komt rijden met de auto. kan er 

wat meer gesnoeid worden? Niet aan de onderkant maar bovenkant van de begroeiing Er zijn meer 

fases waar het overzicht onduidelijk is. Carlo wordt gevraagd om er even naar te kijken.  

Er komt teveel groot papier in de containers zelfs dozen met lege flessen. Dat is wat jammer want 

daardoor is de bak zo vol. 

Wat als mensen van buiten HBW hun vuil komen storten, er is geen controle over en het gebeurt 

wel. Misschien kan er een slot op komen? Helaas zijn dat soort systemen erg duur. 

 

Fase 2 ongedierte, spinnen in de struiken bij de fietsuitgang, allemaal soort rupsen, spinnen ..erg 

vies en veel. Doorgeven aan Carlo zodat hij even kan kijken wat eraan gedaan kan worden.  

 

14. Sluiting 

De voorzitter herinnert de aanwezigen aan de volgende vergadering op 22 mei en het inleveren van 

de volmacht. De leden worden bedankt voor aanwezigheid en de voorzitter sluit de vergadering om 

11.45 uur. 

 

 

 

ALV 22 mei 

Opkomst:  3 personen + de 1529 stemmen die meekomen van de ALV van 5 mei jl. 
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