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Notulen algemene ledenvergadering Coöperatieve Vereniging Hondsgemet 

 
Datum : dinsdag 17 november 2015 

Aanwezigen :  27 leden, exclusief bestuur  

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

Website : www.hondsgemet.info 

 

nr. Onderwerp 

1. Opening:  Erik de Vries 

Voorzitter Erik de Vries en opent de vergadering, de agenda is akkoord, er zijn geen aanvullingen. 

In dit verslag worden met name besluiten en actiepunten vastgelegd. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen Erik de Vries 

Mail Kirpestein (zie bijlage). 

Afmelding van: De heer K. Huisman (BM Bouw), De heer F. Wouters (Gimex) en de heer/mevrouw Deij (Deij 

Transport) 

 

3. Vorig verslag: Erik de Vries 

Geen opmerkingen, goedgekeurd. 

 

4. Windmolenpark: Gerlach Velthoven (Betuwewind): 

Gerlach met presentatie (zie bijlage). 

 

Gerlach stelt voor aan de leden om de mogelijkheid van één aansluitpunt van Liander te bekijken voor 

Hondsgemet, dit levert een kostenbesparing op en iedereen maakt dan gebruik van groene stroom. 

 

 

5. Pauze 

 

6. Wijzigingen in bestuursleden: 

 

Aftredend: 

- Walter Willems (reeds afgetreden). 

- Wim v.d. Haak (reeds afgetreden). 

Nieuwe leden worden voorgedragen:  

- Berry (Penningmeester), wordt goedgekeurd door de leden. 

- Melanie Verbeek (Secretariaat), wordt goedgekeurd door de leden. 

 

7. Beleidsplan: Dirk Schmidt 

Dirk presenteert in het kort het beleidsplan 2016, alle leden hebben het volledige document ontvangen  

per mail. 

 

Opmerkingen leden: 

- Geen verdere opmerkingen, het plan wordt positief ontvangen. 

http://www.hondsgemet.info/
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8. Financieel verslag 2014 en begroting 2015: Berry van den Bogaard 

- Berry presenteert de jaarrekening 2014. 

- Verkoopkosten oninbare debiteuren heeft te maken met o.a. diverse faillissementen. 

- Negatief resultaat 10k. Geen opmerkingen vanuit leden. 

- Vraag van één van de leden over de €200.000,00 van gemeente, wat als deze niet binnenkomt!? 

Wim van den Haak geeft aan dat de coöperatie heeft voldaan aan haar plichten, dat wil zeggen 

dat de beveiliging en bewegwijzering is gerealiseerd. Dit was de voorwaarde voor de gemeente. 

Ludolph geeft aan dat voor 1 januari 2016 een uitspraak komt. 

- John Spies geeft aan dat de incassokosten stijgen, deze kosten zitten grotendeels in het 

uitbestede debiteurenbeheer en de facturatie door van Oord accountants. 

Tevens vraag over de kostenpost welke fluctueert, deze kosten bestaan uit:.  

- Juridische kosten 

- Diensten derden (Storingen, groenonderhoud) 

- Overige algemene kosten (Welkomspakketten en ER schade) 

 

 

10. Beveiliging + beheer: Huub Verheul 

- Glasvezelruimte is aangepakt, klimaatsysteem ingebouwd, kwaliteit van de ruimte is beter. 

- Toegangseiland werkt goed, kleine storingen, twee ongevallen, geen inbraken meer. 

- Wegbewijzering havennummers worden verder uitbreiden. 

- Onderhoudscontracten worden afgesloten zoals groenvoorzieningen etc. 

- Bij Pletterenburglaan wordt geen beveilingsronde gemaakt. 

- Bedrijven langs de Pletterenburglaan moeten zelf voor een afsluiting zorgen, 

komend jaar worden deze punten meegenomen in het beleidsplan. 

- Gijs Peterse van VZB vraagt zich af hoe het zit met zijn probleem met het verkeerseiland.  

Erik stelt voor om dit in het beleidsplan (beleidsnotitie) mee te nemen richting te leden. 

 

11.  Nieuwe website - Glasvezel: Arco Ruighaver 

- Arco presenteert nieuwe website, doel was betere communicatie en interactie.  

Site met meer interactie, login middels een registratie. 

- Glasvezelaansluitingen worden beter gefaciliteerd. 

- Glasvezel bezig ook richting Culemborg t.b.v. back-up. Ook richting andere terreinen.  

Aantal gesprekken met bedrijven welke dit faciliteren, wordt vervolgt. 

Ook bezig met prijzen voor aansluitingen en gebruik, wordt meegenomen in beleidsplan. 

 

13. Ontwikkeling bedrijventerrein: Ludolf van Lith (gemeente Geldermalsen) 

- Parkeerbeleid, vrachtwagens parkeren op het terrein mag niet, 

parkeren komt naast Luck Oil.  

- Bouwbord gemeente is verwaait, komt een nieuw bord tussen Audi en Concrex. 

- Gemeente is actief bezig met zaaien om grond aan de man te brengen. 

- John Spies geeft aan tegen de komst van windmolens te zijn, er zijn meerdere leden die deze 

mening delen. Er wordt geopperd om een werkgroep “windmolens” op te richten. De volgende 

personen gaan hierover met elkaar in gesprek:   Paul van Bergen, (Van Kessel), John Spies, 
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Pieter van der Werken en Raymond van Delden (Concrex).  

Zo zullen zij gaan onderzoeken of het wel of niet gewenst is voor Hondsgemet en met een 

rapportage komen met de gevonden voor- en nadelen naar alle leden van Hondsgemet. Dit vormt 

de basis voor een wel of niet actie ondernemen voor of tegen de windmolens 

 

14. Rondvraag: 

- Strooibeleid Iepenwei, komen erop terug. Nemen we mee in het volgende gesprek met de 

gemeente. 

- Via de VVE wordt eventueel geprobeerd deze oplossing te vinden. 

- Ludolf geeft binnen twee weken reactie op dit punt. 

 

15. Sluiting: Erik de Vries 

- Erik bedankt iedereen voor de opkomst 

 

 

 


