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Coöperatieve Vereniging Park Rodichem U.A. 
Algemene Ledenvergadering 

11 april 2019 
 

Vastgestelde Notulen 
Aanwezig bestuur: 
De heer H. van der Zwet (voorzitter) 
Mevrouw K. van Ewijk (secretaris) 
De heer Z. de Jong (penningmeester) 
Mevrouw J. Duenk (parkbeheer) 
De heer R.R. Griffioen (bouwzaken) 
Verder aanwezig: accountant dhr. J. Speld, t/m agendapunt 7. 
 
Aanwezige leden: zie presentielijst 
 
1. Opening van de vergadering en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en vraagt om een minuut stilte ter 
nagedachtenis aan de heer J. van Seventer die op 13 dec. 2018 overleden is. 
 
Hartelijk welkom aan de volgende nieuwe bewoners: dhr. Bakker PR 76 sinds 17 
dec. 2018, en de fam. Haagen PR 25 sinds 15 feb. 2019. 
 
2. Vaststellen van het aantal rechtsgeldige stemmen 
De voorzitter stelt aan de hand van de presentielijst vast dat er 38 leden 
aanwezig zijn en 11 machtigingen zijn ingeleverd. Het totaal aantal stemmen 
komt daarmee op 49. 
Er zijn afmeldingen ontvangen van mw. N. Bos-Ista PR 37, mw. W. de Graaff PR 
16, dhr. en mw. Hamersma PR 49, dhr. Hoekstra en mw. Snel PR 58, dhr. en 
mw. Linschoten PR 22, mw. J. Marsman PR 93, mw. M. Nijboer PR 74, dhr. en 
mw. Van der Panne PR 87, mw. R. Sibbel PR 89, mw T. Snel PR 8 en dhr. A. 
Knot PR 80. 
 
3. Notulen van de ALV van 22 november 2018 
Deze notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd. 
 
4. Verslag van de Kascommissie 
Mw. T.H.H. Beltman leest het volgende voor: 
 
Verklaring van de kascommissie 
De ondergetekenden, leden van de commissie belast met het onderzoek naar en de 
verantwoording van de jaarrekening van de Coöperatieve Vereniging “Park Rodichem” 
U.A., verklaren hierbij dat zij kennis hebben genomen van de jaarrekening over het jaar 
2018, zoals deze onder verantwoording van de penningmeester is opgesteld en heden 
toegelicht. 
Tevens verklaren zij dat zij op grond van het bovenstaande de Ledenvergadering van de 
Coöperatieve Vereniging “Park Rodichem” U.A. welke gehouden zal worden op 11 april 
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2019, hierbij adviseren voornoemde jaarrekening vast te stellen zoals deze door de 
penningmeester is opgesteld, almede de overige bestuursleden van de Coöperatieve 
Vereniging “Park Rodichem” U.A. te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid 
over het jaar 2018. 
 
De kascommissie: 
mevrouw T.H.H. Beltman, de heer G.F.H. Van den Brink en de heer E.A. Veldhuizen. 
 
5. Jaarrekening 2018 
Accountant dhr. Speld geeft een toelichting. De baten zijn € 6.000 hoger 
uitgevallen dan begroot doordat er in 2018 meer woonrechten zijn verkocht dan 
was begroot, waardoor meer entreegelden zijn ontvangen. 
De lasten zijn op het punt van beheer lager uitgevallen dan begroot, met name 
omdat er weinig extern advies is ingewonnen. Aan onderhoud van de opstallen is 
meer uitgegeven omdat het opnieuw coaten van galerijen naar voren is gehaald, 
zoals in de ALV van november 2018 reeds is aangekondigd. Beplanting en 
tuinonderhoud vormen een belangrijke post. Met name aan onderhoud van de 
bomen is iets meer uitgegeven dan begroot. Bij de post schoonmaak was het de 
gladheid die in 2018 vaak bestreden moest worden. Alles bij elkaar komt het 
resultaat van het boekjaar uit op nul. Concluderend kan gezegd worden dat Park 
Rodichem een gezonde coöperatie is. 
 
6. Vragen over de jaarrekening 
Er zijn geen vragen. 
 
7. Goedkeuring jaarrekening 2018 en decharge van het bestuur 
De jaarrekening 2018 wordt met algemene stemmen goedgekeurd en aan het 
bestuur wordt decharge verleend. 
Penningmeester dhr. De Jong wil nog iets toevoegen. In het kader van de 
verduurzaming van de huisjes, waarover na de pauze meer, is het bestuur van 
plan om vanaf 2020 geld te gaan reserveren om over enkele jaren alle huisjes te 
laten isoleren. Misschien zullen de maandelijkse bijdragen dan licht verhoogd 
moeten worden. 
De voorzitter bedankt de heer Speld voor zijn aanwezigheid. 
 
8. Bestuursverkiezing 
Mw. Karin van Ewijk treedt op eigen verzoek af. Dhr. Van der Zwet bedankt haar 
namens het bestuur. Mw. van Ewijk heeft heel veel tijd en energie gestoken in 
het bestuurswerk, naast haar baan. Zij was een bekwame, sociale en zeer 
toegewijde collega. Het bestuur biedt haar een boeket aan dat (bij wijze van 
uitzondering) geplukt is in het Park, plus twee wensen van Karin op papier, 
verpakt in een afgesloten envelop. 
Mw. Van Ewijk bedankt vervolgens de leden van de CV voor het vertrouwen dat 
ze haar geschonken hebben “als groentje en als groenling”. In het bijzonder 
bedankt ze het bestuur dat haar de vrijheid heeft gegeven om haar taak naar 
eigen inzicht uit te voeren. Ze wil zich in een latere levensfase graag nog eens 
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inzetten voor Park Rodichem. 
 
Mw. Daphne van Houte is bereid gevonden om Karin van Ewijk te vervangen. In 
de stukken voor deze ALV treft u een schriftelijke introductie aan van haar hand. 
Zij vult mondeling aan dat ze al veel mensen in het Park heeft leren kennen en 
hoopt om de andere helft ook te ontmoeten. Ze hoopt ook dat er nog wat meer 
hechting in de coöperatie komt, een nog betere samenhang. Computerwerk is 
niet haar sterkte kant, ze is bezig zich daar verder in te scholen. Karin heeft haar 
ontzettend geholpen, dik compliment voor haar. Ze heeft een goed gevoel bij het 
Park en wil er graag aan bijdragen. 
Dhr. Oostland vraagt wat haar visie is voor de komende jaren. 
Dhr. Van der Zwet zegt dat deze vraag buiten het bestek van een korte 
persoonlijke introductie valt. Hij wil het antwoord op deze vraag graag uitstellen 
naar het begin van agendapunt 12. 
Vervolgens wordt schriftelijk gestemd over het nieuwe bestuurslid mw. Van 
Houte. 
 
PAUZE 
 
9. Uitslag bestuursverkiezing 
Met 44 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 onthouding is mw. Van Houte 
gekozen tot bestuurslid. Gefeliciteerd! 
 
10. Commissie Duurzaamheid 
Dhr. Van der Zwet complimenteert de Commissie Duurzaamheid met het 
slagvaardig optreden. Mw. Corry Horsch, voorzitter van de commissie, houdt 
vervolgens een power-point presentatie. Een korte samenvatting hiervan: 
 

• De commissie bestaat uit de dames Daphne van Houte, Sietske Twijnstra, 
Corry Horsch en Helene Draaijers.  

• De commissie kijkt naar klimaatneutraal worden, energietransitie, 
verduurzaming, wooncomfort en kostenreductie. 

• Inventarisatie van de huidige situatie d.m.v. een enquete onder alle 
bewoners in het najaar van 2019. 

• Onderzoeken van nieuwe technieken als alternatief voor het gebruik van 
gas. 

• Aan de slag met de uitkomsten van de Duurzame Monumentenscan die in 
december 2018 in ons Park is uitgevoerd. 

• Onderzoeken van de mogelijkheden van een speciale subsidie of 
hypotheek. 

 

• De commissie vraagt iedereen dringend om de enquete te zijner tijd in te 
vullen. Want de antwoorden zijn nodig om een beeld te krijgen van de 
huidige situatie van alle huisjes met betrekking tot duurzaamheid. 

• Dhr. Oostland vraagt of de enquete wordt toegestuurd. Antwoord: ja. 

• Dhr. Ruisch vraagt of de commissie samenwerkt met de gemeente. Mw. 
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Horsch: jazeker. De commissie heeft het rapport van de Duurzame 
Monumentenscan bestudeerd, en voorlichting ontvangen en gesprekken 
gevoerd bij Mijn Groene Huis (Slotlaan 300 te Zeist, daar kan iedereen 
informatie krijgen over verduurzaming). De gemeente denkt aan een 
periode van bijvoorbeeld 10 jaar waarna de woningen in Zeist van het gas 
af zouden moeten zijn. Voor elke wijk zal de gemeente een plan maken 
voor een geschikte alternatieve energiebron. Wat wij nu al wel kunnen 
doen is isoleren van de huizen. Dat verbetert het wooncomfort en 
bespaart op energiekosten. 

• Mw. Meursing vraagt wat de commissie bedoelt met “OV gelegenheid 
binnen 1 kilometer”. Mw. Horsch antwoordt: een bus dichtbij die ook ’s 
avonds en op zondag rijdt. 

• Mw. Horsch zegt dat er nu verder geen tijd is voor discussie. Op de 
volgende ALV komen we op dit onderwerp terug. Ze spreekt nogmaals de 
hoop uit dat iedereen de enquete zal invullen, en dat we de duurzaamheid 
en het wooncomfort zullen kunnen verbeteren. 

• Dhr. Van der Zwet bedankt mw. Horsch en de commissie voor hun 
bijdragen. 

 
11. Ingekomen stukken 
Besproken wordt de ingezonden brief van mw. H. Meursing (bijgevoegd bij de 
stukken voor deze ALV). Mw. Meursing licht toe: het moet geen ingewikkelde 
toestand worden. Het is eenvoudig een idee om anders te snoeien. 
Mw. Duenk (bestuurslid Parkzaken) reageert op de brief (zie ook de reeds 
meegestuurde schriftelijke reactie). De discussie over dit onderwerp speelt al 
lang. Mw. Meursing ervaart de gang van zaken blijkbaar alsof zij als bewoonster 
geen inspraak zou hebben. Mw. Duenk bestrijdt dat, want het verzoek van mw. 
Meursing is wel degelijk serieus onderzocht. Mw. Duenk heeft de wijze van 
snoeien overlegd met de hovenier. Als het idee van mw. Meursing zou worden 
uitgevoerd, dan zou de lijn van de struiken ter plaatse worden onderbroken, wat 
de hovenier en mw. Duenk niet mooi vinden. Mw. Duenk heeft vervolgens 
gezocht naar een compromis: laat de krentenboompjes nu eerst eens dit voorjaar 
en deze zomer uitgroeien, en dan kijken we nog eens. 
Mw. Meursing geeft aan dat ze zich niet gehoord voelt. Mw. Duenk en de 
hovenier denken er blijkbaar anders over. Maar mw. Meursing legt zich wel neer 
bij het idee om de zaak een half jaar aan te zien. 
 
12. Rondvraag 
We komen terug op de vraag van dhr. Oostland aan mw. Van Houte, namelijk 
wat haar visie is voor de komende jaren. Mw. Van Houte antwoordt dat naar haar 
mening het Park behouden moet blijven, en verbeterd op het gebied van 
duurzaamheid. Zij stelt zich voor dat ze ideeën zal horen van bewoners, die zij 
dan kan inbrengen in het bestuur. Dhr. Oostland is tevreden met dit antwoord. 
 
Dhr. Ruisch vraagt hoe het staat met de gewenste verkeersspiegel bij de 
hoofdingang van het Park. 
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Dhr. Griffioen antwoordt dat hij de gemeente heeft gemaand tot spoed en heeft 
gedreigd met een bezwaarprocedure omdat de reactie van de gemeente te lang 
op zich liet wachten. Ook heeft hij bij de gemeente ingebracht dat er een ongeluk 
is gebeurd waarbij twee fietsers gewond zijn geraakt. De gemeente reageerde 
toen met de mededeling dat ze “andere plannen” hebben met de kruising bij de 
hoofdingang. Het wegprofiel bij de uitrit van het Park wordt veiliger gemaakt en 
er komen borden voor een maximum snelheid. Het bestuur heeft tekeningen 
ontvangen en gaat a.s. maandag met de gemeente ter plaatse kijken. 
 
Dhr. Ruisch meldt, mede namens andere bewoners, het een gruwel te vinden dat 
sommige paden zo dik belegd zijn met grind. Het loopt zwaar, en bij het blad 
blazen komt er grind in het gras terecht. Lopen met een rollator over zo’n pad is 
niet mogelijk. Zijn idee is om alle paden te veranderen in tegelpaden. Of de 
randen van de grindpaden met bielzen af te schermen van het gras.  
Dhr. Van der Zwet antwoordt dat er al geruime tijd naar dit probleem wordt 
gekeken. Mw. Duenk vertelt dat grindpaden met behulp van speciale roosters in 
het grind verbeterd kunnen worden. Die roosters zijn onzichtbaar, houden het 
grind op zijn plek, maar zijn wel duur. Verder is er op sommige plekken overtollig 
grind weggehaald en opgeslagen voor later gebruik. Dit kan op verzoek op meer 
plekken gebeuren. Dat er bij het bladblazen wat grind in het gras terechtkomt, 
kan niet helemaal worden voorkomen. Het blijft een aandachtspunt. 
 
Dhr. W. Jansen vraagt wat de uitkomst is van het experiment met een stukje 
schelpenpad. Mw. Duenk antwoordt dat dit pad nu wel voldoet. Maar in het 
begin, toen de schelpjes nog niet gebroken waren, bleven ze gemakkelijk aan 
schoenzolen hangen en beschadigden dan de vloer als je naar binnen loopt. 
 
13. Sluiting 
Om 20.40 uur sluit de voorzitter de vergadering. 
 


