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Datum :   14 november 2018 

Aanvang :  19.30  uur, welkom vanaf 19.15 uur 

Locatie :   SNOW BV,  De Ooyen 11, 4191 PC Geldermalsen 

 

 
 
   

1. Opening 
De voorzitter opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom en vraagt of de 
presentielijst door eenieder is getekend. Bestuurslid heer Verheul is afwezig.  
 

2. Mededelingen, in- en nagekomen stukken  
Op het verzoek van de voorzitter wie er nagekomen stukken heeft worden de volgende vragen 
gesteld: 

• Wat gebeurt er met de afsluiting nabij Filoform en het hekwerk  

• Er wordt veel gewandeld maar er zijn geen wandelpaden, komen die er? 

• Wat zijn de tijden waarop de verkeerssluis sluit 

• Wat is de maximale snelheid van glasvezel. 
 

Deze vragen worden later in de vergadering behandeld 
 

3. Verslag vergadering 7 december 2017  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  
4. Aan- en aftreedschema bestuursleden  

Het bestuur blijft in zijn huidige samenstelling aan tot data zoals vermeld op het aan- en 
aftreedschema. Dirk Schmidt blijft aan tot een nog nader door hem te bepalen moment. 
 
Petra van Kessel is kandidaat bestuurslid en heeft vanwege privé omstandigheden op het 
laatst moeten afzeggen. Zij wordt geïntroduceerd door de voorzitter. Vervolgens 
wordt ingestemd met de benoeming van Petra van Kessel als bestuurslid van CV Hondsgemet 
met ingang van 14 november 2018.  
 

5. Jaarrekening 2017 | Decharge bestuur  
- Toelichting, vaststellen en decharge bestuur 
Berry van den Bogaard licht de jaarrekening 2017 toe die eenieder bij de stukken heeft 
ontvangen.  
 
Er wordt een vraag gesteld over de naheffing van de vennootschapsbelasting. Deze wordt 
naar tevredenheid van de vraagsteller door de penningmeester beantwoord.  
 
Desgevraagd wordt gemeld dat door de leden alle facturen zijn betaald. 
 
De heer Lock heeft enkele boekhoudkundige vragen waarop de heer Van den Bogaard hem 
uitnodigt een afspraak met hem te maken. Hij kan dan de stukken inzien en de vragen kunnen 
op detailniveau beantwoord worden.  



Verslag algemene ledenvergadering        

 

 

20181114-ledenHGM-verslag 14-11-2018-Def.doc 2                                                                        Paraaf voorzitter:  

 
 Aan het bestuur wordt decharge verleend over het gevoerde beleid. 

 
6. Presentatie begroting 2019  

De begroting die aan de vergaderstukken was toegevoegd wordt inhoudelijk toegelicht aan de 
hand van de presentatie (zie bijlage) 
Aanvullend wordt gemeld dat het resultaat van 2019 negatief is maar ook dat de 
liquiditeitspositie goed is. Het beleid van het bestuur is om geen grote reserves te hebben. 
 
De heer Lock constateert dat er veel geld aan beveiliging is uitgegeven en dat deze kosten erg 
hoog blijven. De penningmeester geeft aan dat dit in relatie staat tot het eerder door de 
vergadering gekozen beveiligingssysteem.  
De vergadering constateert dat het gekozen systeem werkt. In de afgelopen vier jaar hebben 
er slechts een tweetal kleine inbraken plaatsgehad.  De voorzitter vat samen dat elk systeem 
nadelen kent en dat ondanks dat de kosten hoog gevonden worden de contributie afgelopen 
jaar aanzienlijk naar beneden is bijgesteld. Duidelijk is dat de beveiliging, wat een plicht is van 
de CV, een groot deel van de begroting beslaat. De kosten worden jaarlijks beoordeeld.  
 
De begroting wordt conform voorstel vastgesteld.  
 

7. Bestuurlijke activiteiten 2018 
De bestuurlijke activiteiten worden aan de hand van de presentatie toegelicht (zie bijlage)  
 
Onderstaande punten worden daarop aangevuld. 
 
De heer Van Burk wordt uitgenodigd om contact op te nemen met Huub Verheul om de 
mogelijkheden te bespreken over het terugdringen van de kosten voor het Beheer en 
Onderhoud. De heer Van Burk geeft aan zelf contact op te nemen met Huub Verheul. 
Desgevraagd wordt gemeld, dat er door het bestuur scherp op alle kosten wordt gelet, dit bij 
elk afzonderlijk contract dat wordt gesloten. Als iemand van mening is dat de inkoop beter c.q. 
goedkoper kan, dan kan men altijd met het bestuur contact opnemen. 
 
Uit de enquête bleek, nu de toegangspoort aan de uitgaande kant op glasvezel is 
aangesloten, dat het wachten minder lang duurt en de bediening vlotter wordt afgewerkt. De 
opstartproblemen zijn opgelost. 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het probleem ook ligt aan de mensen die het 
systeem bedienen. Arco Ruighaver herkent dit. Het is mede aanleiding te oriënteren op 
andere beveiligingspartijen. Desgevraagd meldt Arco Ruighaver dat met kentekenherkenning 
er aan de uitgaande kant veel opgelost wordt en kosten bespaard. Dit omdat er minder 
afhandelingen plaatsvinden. 
 
Het glasvezelnetwerk is, met dank aan de gemeente, opgenomen in de click melding. 
 
Het is de bedoeling dat de poort aan de Kraaldert dagelijks van 19.00 uur tot 5.30  uur 
automatisch afgesloten wordt. Het wordt geen permanente avonddoorgang en kan in de 
sluitingsperiode alleen geopend worden door de hulpdiensten. Het hek wordt op die locatie 
afgesloten tot aan het water, dit gebeurt zodra de grindbak is aangelegd. 
  

8. Toegang tot Bedrijventerrein Hondsgemet 
De algemene reactie vanuit de vergadering is dat de beveiliging erg kostbaar is. Arco 
Ruighaver legt uit dat de beveiliging bestaat uit de inzet van Securitas, het bedienen door de 
meldkamer van de toegangspoort en het voorlopig nog handmatig sluiten van de poort aan de 
Kraaldert.   
 
De voorzitter vult aan dat er een vast bedrag per jaar met Securitas is afgesproken. Dat 
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maakte het een stuk goedkoper. De prijs bedroeg eerst € 7,50 per handeling, uitgaande van 
gemiddeld 70 tot 80 bewegingen per nacht plaatsvinden zou dat erg kostbaar worden,   
Er wordt met elkaar van gedachten gewisseld over andere beveiligingsmogelijkheden en het 
eventueel collectief overgaan naar één beveiligingsbedrijf. Die discussie is eerder gevoerd en 
heeft toen niet geleid tot succes, niet iedereen wilde toen van beveiligingsbedrijf veranderen. 
Als het een wens van de leden is dit uit te zoeken dan kan dit als project “inkoop collectieve 
beveiliging’ worden opgepakt en worden de leden uitgenodigd te participeren in de 
projectgroep. Voorzitter nodigt de aanwezigen uit contact te leggen met Huub Verheul om 
hierover van gedachte te wisselen. 
 
Gevraagd wordt of er bij Nout een lek naar het terrein ontstaat. Ludolf van Lith stelt dat er op 
de inrichtingsschets rekening is gehouden met hekwerken en dat deze afgesloten worden 
tijdens de sluitingstijden van Hondsgemet. De ingang van Nout komt buiten de poort. 
 

9. Oprichten Stichting Glasvezelnet Hondsgemet 
De voorzitter legt aan de hand van de presentatie uit wat de beweegreden is om te kiezen 
voor een oprichting van Stichting Glasnet Hondsgemet dat tijdens deze vergadering ter 
besluitvorming voorligt.  
 
Duidelijk wordt dat de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden van de CV Hondsgemet 
uitgesloten moet worden. De CV kan zich hier niet tegen verzekeren daarom wordt gekozen 
voor de oprichting van Stichting Glasvezelnet Hondsgemet. De kosten die gemoeid gaan met 
de oprichting van de stichting zijn beperkt en je creëert als het ware “een eigen 
verzekeringspolis”. De exacte kosten moeten nog in beeld worden gebracht, maar deze keus 
zal slechts een kostenstijging van een paar duizend euro met zich meebrengen. 
 
Verduidelijkt wordt dat binnen de stichting niemand anders dan het bestuur van de stichting 
besluiten kan nemen. Daar zijn geen andere mogelijkheden toe. Om te zorgen dat de leden 
van CV Hondsgemet hun inbreng kunnen blijven geven is in de statuten van Stichting Glasnet 
Hondsgemet vastgelegd dat het bestuur zich moet houden aan de genomen besluiten van de 
algemene ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging Hondsgemet. In de stichting zit 
altijd hetzelfde bestuur als in de CV, dit om er voor te zorgen dat de leden van CV 
Hondsgemet het bestuur van de stichting kunnen aanspreken. De plannen voor de stichting 
worden altijd gepresenteerd en/of ter besluitvorming voorgelegd aan de leden van de CV 
Hondsgemet. 
 
In de statuten staat ook dat de Stichting niet ontvreemd kan worden, het glasvezelnetwerk 
komt altijd terug naar de CV Hondsgemet. 
 
Er vindt ook een administratieve splitsing plaats. Voor de Stichting Glasvezelnet Hondsgemet 
wordt ook een aparte begroting opgesteld. Het voorstel voor de glasvezelcontributie voor de 
stichting wordt aan de hand van de sheets door de penningmeester toegelicht. Het toont een 
negatief resultaat van € 7.700. Het voorstel van de glasvezelcontributie 2019 wordt met 10% 
verhoogd bij instemming van de algemene ledenvergadering. De voorzitter geeft aan dat de 
uitkomsten voor glasvezel altijd hoger waren dan de inkomsten. Het tekort werd gedekt uit de 
parkmanagementbijdrage. 
Voorgesteld wordt nieuwe glasvezelklanten aan te trekken, de leden worden uitgenodigd 
ondernemers aan te dragen.  
 
Desgevraagd wordt gemeld dat de glasvezelcontributie voor glasvezel op Hondsgemet erg 
laag is.  
 
Een van de sprekers geeft aan dat er 1000 Mbit abonnementen verkocht worden door de 
dienstenleveranciers terwijl het kastje naar Tiel niet groter is dan 1000Mbit. Er worden dus niet 
bruikbare abonnementen verkocht. Spreker vraagt om een oplossing. Arco Ruighaver geeft 
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aan dat er met Trent een overeenkomst is gesloten over de WTR en de NDIX te Tiel. 
Door Trent is toegezegd dat de verbinding binnenkort vertienvoudigd wordt zonder extra 
kosten. De switches van Band With Partner kunnen die verhoogde bandbreedte aan en de 
klant-CPE’s en de glasvezelkabel zijn ook geen beperkende factoren. Er zal altijd een 
overboeking ontstaan, maar dat is in de praktijk voor de gebruiker niet merkbaar. 
Het aantal glasvezelaanvragen neemt toe, mede door de verdere uitbreiding van Hondsgemet.  
 
Na een uitgebreide toelichting en het afdoende beantwoorden van de gestelde vragen wordt 
aan de algemene ledenvergadering gevraagd in te stemmen met de oprichting van Stichting 
Glasnet Hondsgemet. Het voorstel wordt unaniem aangenomen. Voorzitter meldt dat ergens  
in 2019 de leden geïnformeerd worden over het vervolg. 
 

10. Vergoeding Bestuur   
Volgens, in overeenstemming met besluit toekenning vergoeding in de alv van 7-12-2017 ad  
€ 1500,-- per bestuurslid. De vergoeding wordt jaarlijks ter vaststelling voorgelegd aan de 
algemene ledenvergadering. 
Dit wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

11. Toelichting Ludolf van Lith gemeente West Betuwe  
Aan de hand van een luchtfoto geeft Ludolf van Lith van de gemeente West Betuwe inzicht in 
de verkoop-, optie- en bouwplannen op Hondsgemet. 
Voor het eiland zijn de mogelijkheden van een hotelfunctie beoordeeld maar daar blijkt weinig 
belangstelling voor te bestaan. 
De gemeenteraad heeft in september de exploitatie van HGM Noord behandeld en dat 
betekent dat de plannen voor Noord verder uitgewerkt zullen worden. 
Hij meldt vervolgens dat er geen voetpaden in de plannen zijn opgenomen en die worden dus 
niet aangelegd. Wandelen kan via het fietspad.  
Spreker geeft aan dat er erg hard gereden wordt waarop Ludolf aangeeft dat dit meestal de 
bewoners van Hondsgemet zijn. Hij legt uit dat eerder in ledenvergadering is besloten dat het 
aanleggen van een drempel op elk kruispunt niet gewenst was. Het is nu een 50 km zone.  
 
De heer Van Burk vraagt aan Ludolf van Lith om meer inspanning vanuit de gemeente ter 
introductie verduurzaming Hondsgemet door plaatsing van zonnepanelen. Ludolf verwijst naar 
een in het verleden gedane inventarisatie onder de leden waaruit onvoldoende belangstelling 
bleek. De voorzitter geeft hierop aan dat er inderdaad een jaar geleden een enquête is 
uitgezet en daar is onvoldoende reactie op gekomen. Voor het bestuur was er dus geen 
aanleiding hier een project van te maken. 
 
Binnen het bestuur is inmiddels wel van gedachten gewisseld over mogelijkheden van 
onderlinge stroomuitwisseling. Op de vraag of er een van de leden deskundig is op dit gebied 
wordt gemeld dat Solar Comfort wellicht kan adviseren. 
Ludolf vult aan dat de gemeente het knooppunt de Knop heeft waar advies ingewonnen kan 
worden. Omdat bedrijven ook verplicht zijn duurzame maatregelen te gaan nemen wordt er 
een informatiebijeenkomst georganiseerd door de gemeente. 
 
Voorzitter meldt dat er met Alliander een gesprek wordt aangegaan dit om voor te sorteren op 
de toename van elektrische auto’s. 
 
Ludolf van Lith meldt dat er op 21 november verkiezingen plaatsvinden en vrijdag 16/11 wordt 
er een ondernemersverkiezing gehouden op het gemeentehuis. 

 
12. Sluiting 

De vergadering wordt om 21.30 gesloten. 


