
Concept notulen ALV Beheercoöperatie Houtlaan u.a. 
 

   
Donderdag 1 juli 2021 om 19:30 in de kantine van de Asser Boys. 

 
 

1. Definitieve vaststelling agenda 
Voorzitter opent om 19:34. Er zijn 18 leden aanwezig. 
 
Notulen ALV 2019 worden aan agenda toegevoegd. Vergadering gaat 
akkoord. 
 

2. Concept notulen ALV 8 oktober 2020  / ALV 9 april 2019 
 
ALV 9 april 2019: er zijn geen opmerkingen. De notulen zijn hierbij 
vastgesteld. 
ALV 8 oktober 2020: er zijn geen opmerking. De notulen zijn hierbij 
vastgesteld. 

 
3. Kennisneming jaarverslag 2020  

Jaarverslag is ter kennisneming aan de stukken van de ALV toegevoegd. 
 

4. Vaststelling winst- en verliesrekening 2020 
De penningmeester geeft toelichting over W&V rekening over 2020. In 
2020 waren er extra activiteiten en daarmee extra kosten aan 
schelpenpad bij de bloemenwei. 
 
De winst- en verliesrekening wordt door ALV vastgesteld. 
 

5. Vaststelling balans 2020 
Penningmeester geeft toelichting over balans. Het saldo staat op de 
betaalrekening. Omdat de spaarrente 0% is, heeft het op dit moment 
geen nut om saldo op een spaarrekening te zetten. 
 
De Balans wordt door ALV vastgesteld. 
 

6. Vaststelling begroting 2021 
De penningmeester geeft toelichting over begroting 2021. Voor 
onvoorzien wordt 40.000 euro aangehouden. Wordt hoger gesteld. Ook 
i.v.m. exotische planten die eventueel opgeruimd moeten worden. 
 
Contributie gaat met € 5 omhoog naar € 200 per jaar. ALV gaat hiermee 
akkoord en ook met de begroting 2021. 
 
 



7. Kascommissie 
Didi de Vries geeft toelichting. Stelt voor om decharge te verlenen. ALV 
gaat hiermee akkoord. De kascommissie voor het jaar 2021 bestaat uit:  
Sonja Groen Houtlaan 62 
Elga Neuvel Houtlaan 64 
Sander Nijman Houtlaan 58 
 
 

8. Bestuursverkiezing  
Roel Schrotenboer – aftredend, niet herkiesbaar 
Wilma Wervelman – aftredend, niet herkiesbaar 
Fred Wassenburg – herkiesbaar (wordt herkozen door ALV) 

 
De nieuwe kandidaatleden voor het bestuur zijn Gery Veldhuis en Jan 
Jongmans 
 
Gery Veldhuis en Jan Jongmans worden gekozen door de ALV, en maken 
vanaf de ALV onderdeel uit van het bestuur en zullen bij de Kamer van 
Koophandel aangemeld worden. 
 
Bestuursleden Anneke Lalkens en Hans van der Meer zijn in 2023 
aftredend. 
 
Het bestuur zal de taakverdeling binnen het bestuur bepalen. 
 

9. Rondvraag 
Extra item: Opmerking over waterbeheer (zie 16 juni verslag). Overal 
beheersplan (Arcadis) is uitgangspunt. Deze staat op www.houtlaan.nl 
 
Dhr. Schoon: Het maaien van wadi’s en bermen is verantwoordelijkheid 
van de gemeente Assen. Hoe ontwikkelt zich dit? 
 
Mevr. De Vries: onderhoud van duikers en wadi’s. Wel de oorspronkelijke 
functionaliteit in stand houden. 
 
Opruimplicht hondepoep. Plaats van bakken hiervoor is verantwoordelijk 
van de gemeente en de eigenaren van de hond zijn verantwoordelijk voor 
het opruimen. 
 

10. Sluiting ALV 
De voorzitter sluit om 20:05. De vice-voorzitter bedankt Roel 
Schrotenboer en Wilma Wervelmans voor hun inzet gedurende de 
afgelopen zes jaar en biedt hen beiden een bos bloemen aan. 
 


