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Notulen Algemene ledenvergadering 

Bewonersorganisatie Hortusbuurt en Ebbingekwartier 

11 mei 2017 In het Heerenhuis aan de Spilsluizen te Groningen 
 

Aanwezig/Afwezig: De presentielijst en leden die zich afgemeld hebben zijn 

beschikbaar bij de secretaris. 

 

 
1. Opening en welkom 

 
Opening door voorzitter Tijmen van Rooijen waarbij wordt toegelicht dat de 

vergadering uit 2 delen bestaat vanwege de voorgenomen statutaire wijzigingen om 

de buurtvereniging van de Hortusbuurt uit te breiden met de Ebbingekwartier. Met 

betrekking tot statutaire wijzigingen zal Teun Dijkhuis als adviseur van de voorzitter 

optreden. 

 
2. Vaststellen agenda 

 
De commissies, waaronder de Kop d’r Veur zullen aan bod komen bij punt 6. In de 

agenda staat per abuis de notulen van 14 november, dit moet 15 november zijn. Met 

deze aanvullingen wordt de agenda vastgesteld. 

 
3. Notulen ALV van 15 november 2016 

 
De volgende toelichting wordt gegeven naar aanleiding van vragen die er zijn: 

a) Met de samenwerking met de Nieuwe Kerk wordt de samenwerking 

bedoeld op het gebied van het gebruik van het gebouw en met de 

vrienden van de Nieuwe Kerk. 
b) De vergunning voor de coffeeshop is afgewezen. De procedures lopen nog. 

c) Het verzoek wordt gedaan of de Kop d’r Veur een eigen plek op de 

agenda en daarmee de notulen kan krijgen. Er wordt door de voorzitter 

bevestigd dat dit bij punt 6 aan de orde komt en dat de commissies een 

vaste plek in de agenda zullen hebben. 

De notulen worden vastgesteld. 

 
4. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken 

a) Barend Schweigman wordt door de voorzitter bedankt voor zijn 

bijdrage op het financiële vlak; 

b) Het bestuur van de buurtvereniging zal binnenkort voor telefonische 

bereikbaarheid zorgen door middel van een prepaid telefoon waarvan het 

telefoonnummer onder andere op de website vermeld staat. 

Buurtbewoners die de voorkeur hebben aan bellen in plaats van e-mailen 

kunnen hun boodschap inspreken en zullen teruggebeld worden. 

c) Gerda Steenhuis van de Boteringesingel heeft aangegeven dat de 

verbouwing van het voormalige schoolgebouw 

Boteringesingel/Noorderbinnensingel mooi gaat worden en dat er 

kastanje ziekte is geconstateerd aan de Boteringesingel. Daarnaast 

vraagt zij om meer informatie over de werkzaamheden van de 

leidingmaatschappijen (Enexis, Waterbedrijf) in de buurt gaan 
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verrichten. Er is reeds navraag gedaan bij de gemeente maar dit heeft 

tot op heden onvoldoende informatie opgeleverd. 

d) Mevrouw de Hoog geeft aan geen voorstander te zijn van de 

voorgenomen statutaire wijzigingen. 

5. Afscheid secretaris en vervulling van vacature 
 

Yvonne de Grijs wordt bedankt voor haar jarenlange goede inzet. Het bestuur 

heeft hiervoor Astrid Wehmeijer-Ehrnreich voorgedragen 

 
6. Bestuursverslag en rekening en verantwoording over 2016 

 
Het bestuursverslag is het jaarverslag over 2016 en de beleidsvoornemens voor 
2017. 

 
Er wordt door de voorzitter toegelicht dat de Molleboon op maandag, dinsdag en 

woensdag (overdag en ’s-avonds) beschikbaar is voor activiteiten van de 

buurtvereniging voor de duur van 1 jaar. Om dit te financieren worden de 

reserves aangewend. Na 1 jaar zal het geëvalueerd worden en in overleg 

getreden worden met de gemeente. Gerrit van de Werf neemt het initiatief om de 

pand commissie van het vorige buurtpand bijeen te roepen om te onderzoeken 

wat zij kunnen bijdragen aan de organisatie van de buurtlocatie de Molleboon. 

Insteek is om dit voor de zomerperiode rond te hebben. Activiteiten die genoemd 

worden door de aanwezigen zijn o.a. breien, klaverjassen en de bijeenkomsten 

ZorgSamenBuurt. In de organisatie/coördinatie van activiteiten kan Johny, de 

uitbater van de Molleboon, ook een rol spelen. 

 
400 jaar Hortusbuurt wordt besproken. In 2019 komt het boek over de 

Hortusbuurt uit. Tijmen en Gerbrand zijn contactpersoon hiervoor. Er wordt nog 

gezocht naar een projectleider voor 400 jaar Hortusbuurt. Alle leden wordt 

gevraagd na te denken of zij iemand in de buurt kennen die dit zou willen en 

kunnen doen. 

 
Met betrekking tot de verantwoording over 2016 heeft de kascommissie de 

boeken goed gekeurd en zijn het exploitatieoverzicht en de balans zoals door hen 

ontvangen ondertekend. Dank hiervoor aan Els Knegt, Martijn Reneman en 

Barend Schweigman. 

 
7. Benoeming kascommissie voor 2017 

 
Martijn Reneman en Tjitske Bouma worden benoemd tot kascommissie voor 2017. 

 
8. Activiteiten in 2017 

 
9. Begroting 2017 

 
De begroting van 2017 zal in de volgende ALV besproken worden en zal van te 

voren beschikbaar gesteld worden aan de bewoners van de buurt. Hierbij zullen 

ook de vragen m.b.t: 
- openstaande posten adverteerders; 

- buurtmaaltijd en festival van de geest; 
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- notariskosten; 

- en de 

volleybalgarantie 

toegelicht worden. 

 
10. Mededelingen en rapportages vanuit commissies en overleggen 

 
a) Parkcommissie (Gerrit van der Werf) 

Er heeft een rondgang door het plantsoen plaats gevonden. Op een flink 

aantal punten aangegeven door de parkcommissie wordt actie genomen door 

de gemeente o.a. het rekening houden met zichtlijnen. 

Er wordt een vraag gesteld met betrekking tot de herplantplicht van de gemeente. 

Dit soort zaken worden in eerste instantie met de straatvertegenwoordigers 

besproken en mochten er overstijgende vragen zijn dan worden deze 

meegenomen in het overleg met de gemeente door het bestuur. 

 
b) Kop d’r Veur (Harmke Eisen) 

De redactiestatuten zullen aangepast worden aan de statutair wijzigingen. Deze 

zullen niet besproken worden in de ALV. De commissie valt onder het bestuur 

maar heeft eigen verantwoordelijkheden. Mieke Riezebos is aspirant redactielid. 

Zij zal in eerste instantie meedraaien gedurende de afwezigheid van Marianne 

Goorhuis. Er zijn nu 3 leden en 1 opmaker. Er is een plan voor een 

lezersonderzoek en dit zal de komende tijd verder vorm gegeven worden. Er 

worden complimenten gegeven over de nieuwe lay-out van de Kop d’r Veur. 

 
11. Mededelingen gemeente 

 
Er zijn geen mededelingen. 

 
12. Redactie Kop d’r Veur 

 
Zie agendapunt 10. 

 
 
SCHORSING 
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Notulen Algemene ledenvergadering Bewonersorganisatie 
Hortusbuurt op 11 mei 2017 20:45 uur In het Heerenhuis aan de 
Spilsluizen te Groningen 

 
Aanwezig/Afwezig: De presentielijst en leden die zich afgemeld hebben zijn 

beschikbaar bij de secretaris. 

 
1. Opening en welkom 

 
Voorzitter Tijmen van Rooijen opent de vergadering en heet de aanwezigen van 
harte welkom. 

 
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt overeenkomstig de conceptagenda vastgesteld. 

 
3. Mededelingen bestuur en ingekomen stukken 

 
(NB: om systematische redenen verplaatst uit de mededelingen ALV HE) 

Mevrouw De Hoog heeft per mail laten weten geen voorstander te zijn van de 

voorgenomen statutaire wijzigingen, omdat Hortusbuurt en Ebbingekwartier 

nogal van elkaar verschillen. De voorzitter licht toe dat de statutenwijziging 

nodig is omdat de gemeente in haar beleid Hortusbuurt en Ebbingekwartier 

heeft samengevoegd. Er zijn al verbindingen tussen de oude en de nieuwe wijk. 

 
4. Afscheid secretaris en vervulling van vacature 

 
Als gevolg van het terugtreden van Yvonne de Grijs begin dit jaar als 

bestuurslid en secretaris moet een nieuw bestuurslid worden benoemd. Het 

bestuur heeft hiervoor Astrid Wehmeijer-Ehrnreich voorgedragen (eerder 

aangekondigd in Kop d’r Veur van maart/april 2017). Zij wordt met algemene 

stemmen benoemd. Astrid zal met ingang van heden Yvonne ook opvolgen als 

secretaris. 

 
5. Statutenwijziging 

 
In de conceptakte van de notaris is het voorstel voor statutenwijzing 

neergelegd. De conceptakte van de notaris is zoveel mogelijk individueel per 

mail bekendgemaakt en geplaatst op de website van HortusEbbinge. Zij heeft 

vanaf 2 mei 2017 ter visie gelegen ten huize van de voorzitter. Hiervan is 

mededeling gedaan in Kop d’r Veur van maart/april 2017. Op de vergadering 

waren inzage exemplaren aanwezig. De conceptakte is als bijlage 1 bij deze 

notulen gevoegd. 

 
Ter vergadering is een wijzigingsvoorstel van het bestuur voor artikel 23, lid 3, 

neergelegd. Daarbij is toegelicht dat in dat artikellid, anders dan in de 

bestaande statuten, niet is bepaald dat de gemeente Groningen zal worden 

betrokken bij de besteding van een eventueel batig saldo na liquidatie van de 

vereniging. De bepaling volgens de conceptakte is een standaardbepaling die 

de belastingdienst voorschrijft voor het verkrijgen en behouden van de zgn. 
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ANBI – status (erkenning van organisatie als algemeen nut beogende 

instelling). 

Aangezien onze vereniging die status niet heeft en, in verband met de 

daaraan verbonden eisen, ook niet ambieert, is het bestuur gekomen met het 

wijzigingsvoorstel dat ertoe strekt de bestaande regeling te handhaven. Tot 

deze wijziging wordt met algemene stemmen besloten. Het geaccordeerde 

wijzigingsvoorstel is als bijlage 2 bij deze notulen gevoegd. 

 
Volgens artikel 17, lid 4, van de concept-akte kan een tiende of meer van de 

stemgerechtigde leden een vergadering door het bestuur doen bijeenroepen. 

De heer Schlebusch wijst erop dat het kan gaan om situaties waarin leden 

tegen de wil van het bestuur een vergadering willen laten bijeenroepen. Dan 

zullen zij niet afhankelijk mogen zijn van de medewerking van het bestuur voor 

de beantwoording van de vraag of zij een tiende deel van de stemgerechtigde 

leden vormen. Het register van de leden wordt door het bestuur beheerd en 

het zal dit ter voorkoming van datalekken niet ter beschikking aan derden, 

waaronder gewone leden, mogen stellen. De heer Schlebusch stelt daarom 

voor om in artikel 17, lid 4, de alternatieve grens van 20 stemgerechtigde 

leden of meer op te nemen. Aan de hand van hun bewijzen van lidmaatschap 

zouden leden dan kunnen nagaan of zij aan dit getalscriterium voldoen. 

Dezelfde problematiek kan ook spelen bij de toepassing van artikel 12, lid 3 

(benoeming van een bestuurslid op voordracht van een tiende of meer van de 

stemgerechtigde leden). Hierop wordt besloten dit punt nog met de notaris op 

te nemen en zo nodig de artikelen 17 en 12 in bovenbedoelde zin aan te 

passen. 

 
Vervolgens wordt door hand opsteken de statutenwijziging overeenkomstig het 

gewijzigde voorstel voor statutenwijziging met algemene stemmen vastgesteld. 

Eveneens met algemene stemmen wordt de voorzitter gemachtigd tot: 

- het met de notaris voor zover nodig tekstueel aanpassen van het 

geaccordeerde wijzigingsvoorstel voor artikel 23, lid 3; 

- het met de notaris zo nodig aanpassen van de artikelen 17, lid 4, en 12, 

lid 3 (invoegen alternatieve eis van 20 of meer stemgerechtigde leden); 

- het doen van een verzoek om goedkeuring van de statutenwijziging aan 

Burgemeester en wethouders van Groningen overeenkomstig artikel 17, lid 

1, tweede volzin, van de bestaande statuten; 

- het met de notaris aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikte aard 

voortvloeiend uit eventueel overleg met de gemeente over de goedkeuring 

van de statutenwijziging en 
- het doen verlijden van de akte tot statutenwijziging bij de notaris. 

6. Rondvraag 

 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 
7. Sluiting 

 
De voorzitter dankt allen voor hun komst en aandacht en sluit de vergadering. 
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HEROPENING 
 

13. Eerste bespreking Huishoudelijk reglement 
 

Toegelicht wordt door Teun Dijkhuis dat er in het Huishoudelijk reglement gebruik 

gemaakt is van de het huishoudelijk reglement van Lewenborg. Dit is de eerste keer 

dat er in de buurt een huishoudelijk reglement wordt opgesteld. De nummering van de 

artikelen in het huishoudelijk reglement loopt niet door (nummer 2 en 10 ontbreken). 

Teun Dijkhuis zal dit wijzigen. De machtiging van bestuursleden zoals vermeld in 

Artikel 9, lid 3 wordt nader toegelicht. 

 
14. Rondvraag 

 
Er wordt gevraagd de ALV lijst en mensen die uitgenodigd worden na te lopen. Dit 

in verband met het ontbreken van namen. Astrid Wehmeijer-Ehrnreich zal de 

bewoners die aanwezig zijn en nog niet op de adressenlijst staan toevoegen. Ook 

zal zij de registratie van leden en de bevestiging van het lidmaatschap verder 

oppakken. 

 
Op de Noorderbinnensingel worden 6 parkeerplekken opgeëist door Enexis in verband 

met werkzaamheden. Tijmen bespreekt dit met de gemeente om een oplossing te 

vinden en koppelt het terug aan de bewoners. 

 
Merlien Andriessen wordt door Tijmen van Rooijen genoemd als zeer gewaardeerd lid 

en zij zal in de volgende ALV worden voorgedragen als lid van het bestuur van de 

buurtvereniging. 

 
15. Sluiting 

 
De voorzitter dankt allen voor hun komst en aandacht en sluit de vergadering. 


