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CONCEPT – Notulen Algemene Ledenvergadering 15 mei 2021 
Secretaris: Titia de Kiewit 

Datum verslag: 20 mei 2021 
  
1. Opening, vaststelling van de agenda en welkom nieuwe leden – aanvang 10:30 uur 
 Remco heet de leden welkom en speciaal de nieuwe leden. Er hebben zich 52 leden aangemeld, 7 afgemeld en er zijn geen 

volmachten. De agenda wordt vastgesteld. 
2. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 24 oktober 2020 
 Pag. 6 – DHW#50 -> Hof Leeuwarden moet zijn Hof Arnhem-Leeuwarden. Er is nog geen arrest van de Hoge Raad. Remco 

dankt Titia voor het opstellen van de notulen. De leden worden opgeroepen te stemmen middels de stemknoppen in de 
nog te ontvangen mail. 

3. Ingekomen vragen n.a.v. agenda Algemene Ledenvergadering 15 mei 2021 
 Twee ingekomen mails -> worden behandeld bij de punten waar ze betrekking op hebben. 
4. Van de voorzitter 
4a. Missie en visie Buitenplaats De Hongerige Wolf 
 Remco vertelt dat hij aftreedt en wil voor zijn vertrek zijn droom voor een Duurzaam DHW delen met de leden (zie bijlage 

bij deze notulen.) Hij toont mogelijkheden hoe binnen 10 jaar geen CO2 footprint meer te hebben; hoe dit bereikt zou 
kunnen worden en wat de problemen van duurzaam zijn. Tenslotte geeft hij de leden drie adviezen:  

1. Richt een commissie DuurSamen op; 
2. Kies een CO2 rekenmodel met haalbare doelen en leg deze vast;  
3. Deel en vier successen. 

4b. Arjen toont de Infographic van hoe DHW georganiseerd wordt komend jaar. De leden zijn immers ieder ‘eigenaar’ van DHW 
en staan in een kring om de commissies en bestuur. Het bestuur is dienstbaar aan de leden. Arjen roept de leden op zelf in 
actie te komen en eigenaarschap te tonen. Wacht niet op het bestuur. Het bestuur heeft het nu al heel erg druk en kan niet 
meer taken erbij hebben. Voorstel: drie nieuwe commissies 

1. Commissie DuurSamen 
2. Bosbouwcommissie -> hoe bereiken we een duurzaam bos; wat willen de leden; hoe voeren we dat uit?  
3. Communicatiecommissie – Deze commissie is al gestart. Jeanet van Omme vertelt wat ze al gedaan hebben 

(Jubileum magazine, logo, nieuwsbrieven) en wat ze nog meer willen doen. Onze nieuwsbrief is het directe contact 
met de leden. De commissie wil graag dat de andere commissies met input komen zodat iedereen op de hoogte 
blijft. 

5. Jaarverslagen 
5a. Jaarverslag 2020 secretaris 
 Pag. 3 – Zaterdag 21 september 2021 moet zijn zaterdag 18 september 2021. 
5b. Jaarrekening 2020 penningmeester 
  
5c. Verslag kascommissie (ter vergadering) / Décharge van het bestuur 
 Namens de kascommissie neemt Riemke de Vries het woord. Zij en Philip van Noort hebben op hun vragen aan de 

penningmeester bevredigende antwoorden gekregen en stellen aan de leden voor akkoord te gaan met de jaarrekening en 
het verlenen van décharge aan het bestuur. De leden worden opgeroepen te stemmen middels de stemknoppen in de nog 
te ontvangen mail. 

5d. Voorstel begroting 2021/2022 en update meerjaren onderhoudsplan 2021-2030 
 Arjen legt uit dat de leden per komend kalenderjaar gevraagd wordt akkoord te gaan met de begroting (in het verleden van 

dit lopende kalender). Arjen stelt een extra aflossing van de hypotheekschuld van DHW#1a voor van 
€ 5.000 als de opbrengsten eind 2021 dat toelaten. Op de vraag of er niet te veel vennootschapsbelasting betaald wordt 
antwoord Arjen dat hij dit bedrag zo laag mogelijk probeert te houden door inkomsten en uitgeven gelijk te houden zodat 
er geen ‘winst’ gemaakt wordt. 
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Herman Leisink vraagt of de kosten van wegenonderhoud lager zouden kunnen door bijvoorbeeld een andere manier van 
bestraten. De begrootte kosten zijn al laag, want ze zijn gebaseerd op basis van hergebruik van de stenen van wegen en 
parkeerplaatsen. We willen in 2024 starten met vernieuwen, m.a.w. we kunnen nog even sparen en onderzoeken.  
Huisvuil i.v.m. corona. Arjen verwacht dat er blijvend meer thuis (lees DHW) gewerkt zal worden. Mocht het begrootte 
bedrag heel hoog blijken dan kan dit altijd aangepast worden. De leden worden opgeroepen te stemmen middels de 
stemknoppen in de nog te ontvangen mail. 

5e. Vaststelling contributie en entreegeld 2022 conform indexering 
 Arjen vraagt de leden akkoord te gaan met indexering van contributie (€705) en entreegeld 2022 (€1.025).  De leden 

worden opgeroepen te stemmen middels de stemknoppen in de nog te ontvangen mail. 
6. Terreinzaken 
6a. Korte presentatie werkzaamheden okt. 2020 – mei 2021 
 Bestuurslid Terreinzaken Paul Willemsen vertelt wat er zoal gedaan is op het terrein van DHW sinds de ALV van oktober 

2020. Zo zijn de verkeersborden vernieuwd, zijn er informatieborden geplaatst bij DHW1a en bij de vuilstortplaats. De 
landbouwloods om onze tractoren te beschermen tegen weersinvloeden is af en de laadpaal is geplaatst. De exploitant van 
de laadpaal is tevreden over het gebruik. Verder zal het niemand ontgaan zijn dat onze speeltuin totaal vernieuwd is waar 
veel positieve reacties op gekomen zijn. In de maak is nu een mini-bibliotheek. Deze zal onder de overkapping van De 
Schuur komen te staan. 

6b. Wi-Fi 
 Arjen licht het standpunt van het bestuur toe om per 31-12-2021 de Wi-Fi technisch af te schrijven. Het systeem geeft 

zoveel problemen dat in stand houden tot 2025 niet te doen is. Als we het tot 2025 in de lucht moet houden dan gaat het 
grote investeringen vragen. Paul Willemsen geeft een opsomming van de problemen van het Wi-Fi netwerk. 
Hans Lucas legt uit waarom hij voorstander is van het in stand houden. Via de chat komen er reacties van leden die 
aangeven wel goede ontvangst hebben en voor handhaving zijn en van leden die nog nooit goede ontvangst gehad hebben, 
ook niet met behulp van versterkers en daarom eigen Wi-Fi hebben. 
Stemmen over dit punt heeft nu geen zin omdat het bestuur geen oplossing heeft voor de slechte ontvangst op diverse 
stukken van het terrein. Het is aan de leden om met een oplossing te komen. Het bestuur zal dit waar mogelijk faciliteren, 
maar niet organiseren. Rik van Os, Hans Lucas, Maarten Miner en Ruud van Roijen zullen de Wi-Fi commissie vormen en 
zullen een technisch advies uitbrengen. 

7. Huishoudelijk Reglement 
7a. Voorstel wijziging HHR inzake de verbouwcommissie 
 De leden worden opgeroepen te stemmen middels de stemknoppen in de nog te ontvangen mail. 
7b. Voorstel aanvulling HHR n.a.v. ‘Beleid ten aanzien van houtopslag, schuurtjes, erfafscheidingen, heggen en dergelijke’ 
 Over dit punt wordt niet gestemd. Het bestuur trekt dit punt voor nu terug. Er is meer tijd nodig om e.e.a. uit te zoeken en 

te overleggen met de verbouwcommissie. 
In het HHR Art. 13 lid 1b. staat ‘Het wijzigen of binnen redelijke perken aanvullen van het terras is toegestaan’. Brechthild 
Terwee vraagt wat ‘redelijk’ is en of dit niet aangepast kan worden. Volgens het Bestemmingplan Buitengebied van de 
gemeente Ommen mag dat max. 50m2 zijn, maar wij mogen als DHW ook besluiten dat het minder moet zijn. 
Irene van Dantzig merkt op dat bij aantreding als nieuw lid haar gezegd werd dat erfafscheidingen niet mogen i.v.m. het 
open boskarakter echter daar komt in de praktijk niet veel van terecht. Remco legt uit dat dit een constant punt van 
discussie is. Besturen zijn hier in het verleden wisselend mee omgegaan waardoor er een veelheid aan terreinafbakeningen 
ontstaan is. De leden hebben zich in het verleden uitgesproken voor een open boskarakter echter in de praktijk zijn er veel 
leden die de randen opzoeken. Dit bestuur wil, als voorzetting op hetgeen in gang gezet door het vorige bestuur, met de 
individuele leden hierover in gesprek. 

7c. Voorstel aanvulling HHR met het woord ‘schriftelijk’ n.a.v. ALV-10-2020 
 De leden worden opgeroepen te stemmen middels de stemknoppen in de nog te ontvangen mail. 
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 Bijlagen n.a.v. ALV 2021-05-15 

- Presentie Duurzaam DHW - Remco Reij 
- Overzicht bestuur en commissies 2021-05-15 

 
 

 
 Opmerkingen / tips / vragen afkomstig van de chat 

7d. Voorstel aanvulling HHR met de rubriek ‘begrippen’ n.a.v. ALV-10-2020 
 De leden worden opgeroepen te stemmen middels de stemknoppen in de nog te ontvangen mail. 
 Het begrip ‘Aangebouwde houtopslag’ wordt verwijderd uit de lijst voorbeelden van zaken die meetellen voor het volume 

van 300m3. Dit begrip zal worden meegenomen bij de uitwerking van agendapunt 7b. De leden worden opgeroepen te 
stemmen middels de stemknoppen in de nog te ontvangen mail over de overige begrippen. 

8. Verkiezing bestuurslid / leden 
 Bert van Horsen en Paul Willemsen gaan de taken van Bob van Kampen overnemen nu Bob geen lid meer is. Bert stelt zich 

kort voor en geeft aan graag de coöperatieve gedachten uit te willen dragen (‘We doen dit met z’n allen’). Hij roept de 
leden op om advies te vragen bij de verbouwcommissie als ze willen verbouwen.  De leden worden opgeroepen te 
stemmen middels de stemknoppen in de nog te ontvangen mail. Remco bedankt het huidige bestuur.  
Arjen neemt de taak van Remco over als voorzitter en Bart Zimmer zal de functie van penningmeester overnemen. Arjen 
bedankt Ingrid van Gool, het geweten van het bestuur. Bob van Kampen, onze ‘terreinzaken-man’ met z’n grondhouding 
“Met complimenten ga je naar Jan, met klachten ga je naar Terreinzaken”. 

9. Verkiezing leden kascontrolecommissie 
 Arjen draagt Philip van Noort voor als 2e lid kascommissie en Jos Koldenhof als inkomend lid.  De leden worden opgeroepen 

te stemmen middels de stemknoppen in de nog te ontvangen mail. 
10. Verkiezing lid verbouwcommissie 
 Het bestuur is blij dat Hans Lucas zich herkiesbaar stelt. Hans stelt zich kort voor. De leden worden opgeroepen te stemmen 

middels de stemknoppen in de nog te ontvangen mail. 
11. Jubileum 50 jaar Buitenplaats De Hongerige Wolf 
 Het bestuur heeft vier verrassingen voor de leden: 

1. Met trots toont het bestuur het nieuwe logo. Het bestuur is van mening dat het erg goed past bij de uitstraling van 
De Hongerige Wolf en bedankt de ad hoc logo-commissie. 

2. Bij de Schuur kunnen de leden na de vergadering per huisje twee jubileummokken ophalen. Aan Remco wordt ter 
vergadering het eerste exemplaar uitgereikt. 

3. Het “Wolf Jubileum Magazine” dat – aldus de hoofdredacteur Jeanet - één grote liefdesverklaring aan DHW is. 
Jeanet toont het magazine. Het is prachtig geworden. Een bladerbare versie komt op de website. Er zijn twee 
gedrukte magazines per woning. 

4. Het nieuwe parknaambord. Deze wordt om 13:30 uur onthuld. Arjen roept de leden, die op het park zijn, op om 
naar de schuur te komen voor koffie, krentenwegge, het magazine en de onthulling. 

Om in het jubileumjaar toch nog live ons 50-jarig bestaan te kunnen vieren, stelt het bestuur voor om op zaterdag 18 
september 2021 een klussenochtend te organiseren van 08:00 – 11:00 uur met aansluitend een jaarmarkt met stands voor 
alle commissies en een hapje / drankje.  

12. Rondvraag 
 Geen vragen. 
13. Sluiting 
 Arjen bedankt de aanwezige leden en nodigt de leden uit om naar De Schuur te komen voor koffie in de nieuwe mok, 

krentenwegge, het jubileum magazine en de onthulling van het nieuwe parknaambord. 
  
 Algemene Ledenvergadering 2022 
 De Algemene Ledenvergadering 2022 staat ingepland op de zaterdag na Hemelvaartsdag, 28 mei 2022. 
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- De man en het hout (Lars Mytting) – praktische handleiding voor alles wat te maken heeft met het kappen, hakken, 
stapelen en het aansteken en schoon verbranden van alle soorten hout; 

- Richt een commissie ‘Stoken’ op; 
- Communicatie via ‘forum’ op de website; 
- Welke soorten tuinafval mogen in de kooien? Gras, kleine takjes, bladeren etc.; 
- Denk aan bio foam korrels voor muur en bodem isolatie; 
- Inventariseer de woningen waar Wi-Fi niet werkt; 
- Zou de maat van de houtopslag niet groter kunnen i.v.m. het drogen van het hout; 
- Drie bestuursleden treden af en we benoemen één nieuwe. Resteert geen vacatures? Nee, zie agendapunt 4b met 

bijbehorende Infographic (bijlage bij ALV-stukken). 
 

 Naschrift notulen Algemene Ledenvergadering 15 mei 2021 
 

 Tijdens de ALV werden de leden opgeroepen om na de vergadering hun stem elektronisch uit te brengen.  
 Dit resulteerde in onderstaande goedkeuring / stemming: 

 
Personen Voor Tegen Onthouding 
Benoeming Bert van Horsen tot bestuurslid 58 0 2 
Benoeming Philip van Noort tot 2e lid kascontrolecommissie 59 1 1 
Benoeming Jos Koldenhof tot inkomend lid kascontrolecommissie 57 0 2 
Herbenoeming Hans Lucas tot lid verbouwcommissie 55 4 2 
    
Zaken Voor Tegen Onthouding 
Notulen Algemene Ledenvergadering 24 oktober 2020 57 0 2 
Décharge bestuur – boekjaar 2020 58 0 2 
Vaststelling begroting 2021 en 2022 57 0 1 
Vaststelling contributie 2022 en entreegeld 58 2 0 
Wijziging HHR - verbouwcommissie 50 1 4 
Aanvulling HHR met het woord ‘schriftelijk’ n.a.v. ALV 24-10-2020 51 1 5 
Aanvulling HHR met rubriek ‘begrippen’ n.a.v. ALV 24-10-2020 46 3 7 

 


