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Notulen algemene ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 

 
Datum : woensdag 20 november 2013 

Aanwezigen : 19 leden inclusief bestuur 

Verslag naar : per e-mail naar de aanwezigen en afwezigen, wordt gepubliceerd op de website 

Website : www.hondsgemet.info 

 

nr. onderwerp 

1. Opening: Adrie van Kessel 

Voorzitter Erik de vries is verhindert, Adrie van Kessel vervangt hem en opent de vergadering.  

Agenda is accoord, er zijn geen aanvullingen. 

In dit verslag worden met name besluiten en actiepunten vastgelegd. 

 

2. Vorig verslag: Adrie van Kessel 

Geen opmerkingen. 

 

3. Financiën: Walter Willems 

De cijfers over 2011 worden gepresenteerd, 2012 is nog niet gereed.  

Resultaat over 2011 is € 26.057,00, Walter geeft toelichting over algemene kosten (€ 31.503,00).   

 

Het betalingsgedrag van de leden wordt toegelicht, 90% van de leden betaald prima op tijd. 

Er zijn twee volhardende weigeraars, deze leden worden hard aangepakt. 

Als tegemoetkoming richting de leden wordt momenteel achteraf elk kwartaal gefactureerd i.p.v. vooraf.  

Berkeley & Lawrence zal voortaan zorgdragen voor de incasso van de openstaande facturen (late betalers). 

 

Tevens wordt gemeld dat de leden van de eerste dag wellicht in de toekomst gecompenseerd gaan worden  

in de contributie, dit omdat zij het meest hebben meebetaald aan alle investeringen zoals beveiligingseiland 

etc. Uiteraard is dit alleen mogelijk als de vereniging het komende jaar geld overhoudt.  

In de volgende jaarvergadering zal hierover meer duidelijkheid zijn. 

 

4. Beveiligingseiland: Huub Verheul 

Voortgang en terugblik (zie presentatie in de bijlage) 

 

Vraag / opmerkingen / antwoorden:  

- Wie gaat de extra kosten betalen om het eiland aan te passen? 

De leverancier (STD) gaat de kosten op zich nemen. 

 

- Nieuwe tekening zijn reeds ingediend bij de gemeente (vorige week donderdag). 

Gemeente heeft de aangepaste tekening gecontroleerd en met een paar kleine opmerkingen 

goedgekeurd, dit aangepaste plan moet gepubliceerd worden. Na een termijn van 6 weken zal het 

plan dan definitief uitgevoerd kunnen worden. Besloten wordt om niet te wachten, maar direct verder 

te gaan met de benodigde werkzaamheden omdat de risico’s op een bezwaar zeer klein zijn. De leden 

en het bestuur zijn accoord met dit voorstel. 
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- De installatie zou gereed zijn voor 24 december 2013. 

- Het eiland kan medio januari 2014 operationeel zijn. 

- Dit hele project heeft ontzettend veel tijd en energie gevergd van de beveiliging stuurgroep, 

één van de leden bedankt een ieder die mee heeft gewerkt aan dit project, tenslotte zijn het allemaal 

vrijwillige uren!!  

 

5. Ontwikkeling terrein: Adrie van Kessel 

Ludolf van Lith: tweede herziening van tweede fase wegenstructuur, mogelijk eind dit jaar. 

Bezig begin volgend jaar HGM noord, vraag naar logistieke bedrijven. Stalling voor vrachtwagens. 

Bedrijven van buiten de regio kunnen zich in de toekomst makkelijker vestigen op HGM.  

 

6. Havennummers: Wim van den Haak 

Havennummers op ANWB borden. Havennummers in de berm zetten. 

Borden nu op de panden, misschien in de tuin zetten.    

Eerst testen bij West-Betuwe, wordt vervolgt. 

 

7. Rondvraag: Adrie van Kessel 

Zijn de camera’s op het terrein actief:  

Antwoord: er staan geen camera’s, deze staan bij de toegang (Iepenwei). 

Camerabeelden kunnen niet opgevraagd worden, alleen de politie mag de beelden bekijken. 

 

Als alles operationeel is zal Securitas een aanbieding doen (collectief) voor de opvolging. 

€1.200,00 p/jaar. €40,- p/nacht rondje, tijd voor sluiting terrein wordt nog bekeken. 

 

Ludolf: suggestie dome camera op de hoek. Huub geeft aan dat je niets ziet door bomen! 

 

Inbraken: t/m 13 november dit jaar twee keer. 

 

Strooibeleid Iepenwei niet goed, gemeente op aanspreken. (Ludolf heeft het genoteerd). 

 

Bouw benzinepomp: weg vies, wordt niet schoongemaakt (handhaving vanuit gemeente!?), 

politie kan ze hiervoor bekeuren. Gewoon politie bellen. 

 
Website: www.hondsgemet.info 

Mocht u vragen en/of suggesties hebben kunt u deze mailen naar: info@hondsgemet.info 

 

8. Sluiting: Adrie van Kessel 

 

 

 

 

http://www.hondsgemet.info/
mailto:info@hondsgemet.info

