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Notulen Algemene Ledenvergadering (ALV) Buurtvereniging 
HortusEbbinge 10 maart  2016 

 

Locatie: Ebbingepoort, Noorderbinnensingel 2 
Tijd: Inloop vanaf 19:00 uur en start om 19:30 uur 

 
Aanwezig: xx 

 
Afwezig met kennisgeving: 
Wim Wijnholds, Barend Schweigman, Tanja Meijer, Stieneke van Heerikhuizen, Rob 
Elzinga 

 
1. Opening 

 
Teun opent de ALV om 19:33 uur. 

 
Buurtvereniging HortusEbbinge wil een normale vereniging worden, met leden. Momenteel 
zijn mensen alleen lid tijdens de ALV en hierna stopt het lidmaatschap. Daarom is er een 
rubriek toegevoegd aan de presentielijst waarop de aanwezigen konden aangeven lid te 
worden van de vereniging, ook buiten de ALV om. Mensen die niet aanwezig waren bij 
de ALV, maar wel graag lid willen worden kunnen zich aanmelden via 
bestuur@hortusbuurt.nl. 

 
2. Voorstellen huidig bestuur inclusief functies 

 
Tijdens de vorige ALV is het bestuur benoemd, maar zijn er geen functies verdeeld. 
Tijmen wordt met unanieme stemming benoemd als voorzitter. Daarnaast wordt Martin 
van de Wardt-Olde Riekerink uit zijn functie als voorzitter ontheven. 

 
Verdere verdeling portefeuilles 
Secretaris: Yvonne 
Penningmeester: Gerbrand (ondersteund door Barend en Merlien) 
Algemeen lid: Lotte-Marijn 
Algemeen lid: Teun 
Algemeen lid: Anneke 

 
3. Notulen vorige ALV, (a) n.a.v. de notulen en (b) tekstueel 

 
Alleen grote dingen worden behandeld gezien de tijd. Tekstuele aspecten kunnen worden 
gemaild naar bestuur@hortusbuurt.nl. 

 
Er zijn geen op- of aanmerkingen en de notulen van 5 november 2015 worden 
vastgesteld. 

 
4. Mededelingen vanuit het Bestuur 

 
a. Statuten + aankondiging van de (verplichte) statuten-ALV 

 
De statuten van de vereniging zijn verouderd. Gezien de gewijzigde 
wetgeving en de toetreding van het Ebbingekwartier tot de 
buurtvereniging zullen deze worden aangepast. De nieuwe statuten zullen 
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zoveel mogelijk aansluiten op de huidige statuten. 
 

Zoals gezegd wil het bestuur toewerken naar een normale vereniging met 
leden. Er zal echter geen contributie worden geheven, om het 
lidmaatschap zo laagdrempelig mogelijk te houden. Petra Koonstra 
vraagt of je in de buurt moet wonen om lid te worden, of dat je ook lid 
mag worden als je er werkt. Ondernemers mogen lid worden van de 
vereniging. Of werknemers van de winkels dat ook mogen zal worden 
uitgezocht. 

 
b. Onthulling nieuwe naam bewonersorganisatie HortusEbbinge + logo 

 
Omdat het Ebbingekwartier nu bij de buurt hoort, wordt er overgegaan op 
een nieuwe naam van de buurtvereniging. De vereniging zal voortaan 
verdergaan onder de naam HortusEbbinge. Deze naamswijziging wordt 
gelijk meegenomen bij de wijziging van de statuten. 

 
c. Straatvertegenwoordigers/matrix 

 
De bedoeling is dat iedere straat een contactpersoon krijgt die in de gaten 
houdt wat er gebeurt in de straat en wat er leeft onder de bewoners. Deze 
contactpersonen staan in contact met het bestuur en kunnen aspecten 
doorgeven. Er zijn al heel wat straten voorzien van een contactpersoon, 
maar er zijn ook nog straten vacant. 

 
Harmke vraagt welke straten er nog nodig zijn. Daar is een lijst van. 
Harmke stelt voor dat deze lijst op de site komt te staan. Dat gaat 
gebeuren. 

 
Rita vraagt hoe je kunt weten wie er in jouw straat contactpersoon is. 
Tijmen geeft aan dat die contactpersoon zelf de straat zal benaderen. Het 
bestuur staat hier los van en ondersteunt alleen maar. In verband met 
privacy kunnen deze gegevens niet worden gedeeld via de Kop d’r Veur of 
de website. Wel beschikt het bestuur straks over een groot aantal e-
mailadressen die eindigen op @hortusebbinge.nl. Er zal worden gekeken of 
de contactpersonen van de straten de beschikking kunnen krijgen over een 
e-mailadres. 

 
d. Thema-avond 

 
Dit is een vergadering waarbij input kan worden geleverd over de buurt. 
Nanneke Groen vraagt waarom het ‘matrix’ heet. Deze naam geeft niet 
duidelijk aan waar het precies over gaat. Tijmen geeft aan dat de naam 
niet vaststaat en dat dit soort dingen kunnen worden besproken tijdens de 
thema-avond. 

 
e. Website 

 
Merlien heeft de website vernieuwd. Zij onderhoudt en beheert deze 
ook. Maandag komt de nieuwe website online. Het wordt geen 
vervanging van de Kop d’r Veur of Facebook, maar wordt slechts 
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aanvullend. Het adres is www.hortusebbinge.nl. 
 

Martijn vraagt of er binnen het bestuur iemand is die de website ook kan 
beheren, in het geval dat Merlien het niet meer wil of kan doen. Tijmen 
geeft aan dat de website erg makkelijk overdraagbaar is, er is geen 
technische kennis voor nodig. Hier is bewust over nagedacht. Lotte-Marijn 
en Tijmen kunnen beide inspringen mocht dat nodig zijn. 

 
Verder zal er worden gekeken naar de Facebook-pagina’s. Momenteel is er 
een groep en een pagina. Bovendien komt de naam nog niet overeen met 
de nieuwe naam van de vereniging. 

 
5. Mededelingen vanuit de commissies of buurt 

 
a. HortusHof 

 
Er is veel veranderd sinds de vorige keer. Toen was er alleen een 
buurtmoestuin. De subsidieaanvraag voor het Oranjefonds is gehonoreerd.  

 
De Hortushof zal vanaf nu uit 3 delen bestaan die zorgen voor verbinding in 
de buurt en de Hortushof. 
1. Moestuin: tuinieren, onderhoud, opentuindagen, jaarlijks plan en 

begroting 
2. Activiteiten: bieten uithollen (sint maarten), midzomernacht, 

plantjesmarkt, etc. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. 
3. Borgmanschool: mede door subsidies hebben zij een mooie bak 

gekregen. Kinderen van groep 2 worden onderwezen in moes tuinieren. 
Eveneens organiseren zij een plantjesmarkt en doen ze aan 
onderhoud. Dit wordt gedaan door de school en vrijwilligers. 

 
b. Redactie Kop d’r Veur 

 
In verband met het 400-jarig bestaan van de Hortusbuurt zullen de 
interviews in de Kop d’r Veur de komende tijd zijn met mensen die hun 
hele leven in de buurt hebben gewoond. 

 
De nieuwe coördinator bezorging is Elbrich Daams. Het bestuur blijft 
eindverantwoordelijk. Verder zal vanaf nu de deadline voor het aanleveren 
van stukken strikt gehanteerd worden. 

 
c. Parkcommissie 

 
Gerrit van der Werf en Stieneke van Heerikhuizen zijn 
vertegenwoordigers vanuit de buurt. Op de vergaderingen is 
voornamelijk Noorderzon geëvalueerd. 
Verder is het plan om de parkcommissie beter te profileren, hier zijn wat 
ideeën voor. Contact met buurten en achterban is een belangrijke pijler. 

 
d. ZorgSamenBuurt 

 
Er is een zeer geslaagde startbijeenkomst gehouden met een opkomst van 
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40 mensen. De vervolgbijeenkomst zal zijn op 6 april in de Ebbingepoort. 
Hier komt een uitnodiging voor in de Kop d’r Veur. Iedereen is welkom, ook 
niet-senioren. Er wordt voor de zekerheid nagekeken of er geen 
stembureau huist in de Ebbingepoort op 6 april. 

 
Op de startbijeenkomst is besloten om een buurthuiskamer op te richten, 
gericht op senioren. Als seniorenleeftijd wordt 60 jaar aangehouden, 
maar mochten er jongere mensen zijn die er ook al behoefte aan hebben 
dan zijn ze van harte welkom. Er zijn gesprekken met de Ebbingepoort en 
die zijn heel welwillend. Ook wil Evert-Jan Veldman van de Nieuwe kerk 
helpen met nadenken. 

 
6. Exploitatie overzicht 2015 

 
De kascommissie bestaat momenteel uit Els en Margriet. Margriet mag statutair 
geen lid meer zijn. Daarop wordt Martijn aangesteld als lid van de kascommissie 
voor het komende jaar. 

 
Bij de Realisatie 2015 zal een duidelijkere toelichting komen bij het bedrag van 
€1.948 euro bij de Culinaire zwerftocht najaar, hier ontstond wat onduidelijkheid 
over tijdens de ALV. 

 
7. Begroting 2016 

 
Er wordt ingestemd met de begroting. 

 
8. Buurtactiviteiten 2016 & 2017 

 
a. Koningsdag, Vrijmarkt op de Handelskade/Boterdiep (27 april) 

 
Op Koningsdag zal er een vrijmarkt komen op de Handelskade, dit is het 
nieuwe gedeelte van het Boterdiep. De bedoeling is om kinderen aan de 
buurt te binden. Geïnteresseerden kunnen zich voor een kleine bijdrage 
opgeven. Let er wel op dat je hier tijdig bij bent. 

 
b. Culinaire Zwerftocht (11 mei) 

 
De Culinaire Zwerftocht zal plaatsvinden op woensdag 11 mei en zal 
verder worden toegelicht in de Kop d’r Veur. Er zal geen kortingsbon meer 
zijn. Wel krijgen mensen 5 euro korting met een stadjerspas of 
studentenkaart. 

 
c. Opening Handelskade/Boterdiep (28 mei) 

 
De opening van de Handelskade is onderdeel van de ontwikkeling van 
het Ebbingekwartier. Het wordt echter gefinancierd vanuit de buurt zelf. 
Deze opening zal plaatsvinden op zaterdag 28 mei van 15:00 uur tot 20:00 
uur. Het is een straatfeest voor de buurt met (kinder)activiteiten, muziek 
en een toelichting op de functie van de Handelskade. Er zijn posters te 
verkrijgen die kunnen worden opgehangen om bekendheid te 
genereren. Verder zullen er kleurplaten worden verspreid, waarop mensen 
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hun wensen voor de Handelskade kunnen uiten. 
 

Voor deze opening zijn vrijwilligers nodig. Opgeven kan via 
bestuur@hortusbuurt.nl. Er komt ook een oproep in de KopdrVeur. Voor de 
vrijwilligers zal er een afterparty zijn in het Platformtheater. 

 
d. Bankjescollectief (5 juni) 

 
e. Tuinentocht (juni) 

 
Dit gaat alleen door als er genoeg nieuwe tuinen bijkomen, anders wordt 
het volgend jaar. 

 
f. Midzomernacht (24 juni) 

 
g. Bommen Berend (28 augustus) 

 
h. Festival van de Geest (8 – 11 september) 

 
Het Festival van de Geest zal plaatsvinden van 8 tot en met 11 
september. Het is de vierde keer dat dit festival wordt georganiseerd. Dit 
jaar is het thema Vluchten/Schuilen. Het wordt in samenwerking met de 
Nieuwe kerk georganiseerd, maar is niet per definitie een kerkelijk 
gebeuren. Er zal een avond met een lezing komen, een muziekavond en een 
kunst- en cultuurmiddag. Verder zal er een buurtmaaltijd zijn op 10 
september. En op 11 september vindt er een schuilkerkentocht plaats. 

 
Er zijn vrijwilligers nodig voor hand- en spandiensten. Je kunt je 
opgeven voor een dag(deel). 

 
i. Culinaire Zwerftocht Studenten (september) 

 
Bij deze activiteit zullen er maaltijden worden aangeboden onder de 10 
euro. 

 
j. Sint Maarten (11 november) 

 
Er zal hetzelfde worden georganiseerd als afgelopen jaar. Wel zijn er 
wat aandachtspuntjes naar aanleiding van afgelopen keer, deze zullen 
worden meegenomen bij de organisatie van Sint Maarten 2016. 

 
k. Jaarafsluiting met Kerst 

 
l. 400 jaar Hortusbuurt (2017) 

 
Het was de bedoeling om de festiviteiten van 400 jaar Hortusbuurt te 
koppelen aan het boek van Beno Hofman. Het is niet zeker of dit gaat 
lukken. Het zou leuk zijn om het te koppelen aan de festiviteiten, maar dit 
is niet essentieel. 

 
Verder is het niet gelukt om een projectleider te vinden die tijd had om 
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mee te helpen met het op touw zetten van festiviteiten. Daarom is het de 
bedoeling om een denktank op te richten. Mensen die geïnteresseerd zijn 
om hierin mee te denken worden van harte uitgenodigd om zich aan te 
melden. Wederom zal er een oproepje komen in de Kop d’r Veur. 

 
9. Rondvraag 

 
Harmke merkt op dat er een tijd geleden sprake is geweest van een verkeersplein op de 
Ossenmarkt. Tijmen vertelt dat dit is ontstaan buiten de vereniging. Verder is er een 
informatieavond over geweest. 

 
Er bestaat sinds kort een app met de naam ‘appnextdoor’. Hier kun je berichten op 
zetten die alleen mensen uit de buurt kunnen zien. Hiermee kunnen buurtgenoten 
elkaar helpen. 

 
Harmke vraagt of het bestuur zich heeft op gebouwen die worden afgebroken in de 
buurt. Het bestuur licht toe dat dit meestal om aanvragen van jaren geleden gaat. De 
vereniging gaat de vergunningen niet bijhouden. Op de gemeentelijke website is te zien 
welke vergunningen er zijn aangevraagd en verleend. 

 
De Nieuwe kerk heeft sinds kort een stiltekapel. De opening hiervan is 19 maart. De kapel 
zal iedere dag geopend zijn van 10:00 tot 18:00 uur. Er zijn nog vrijwilligers nodig. 

 
10. Sluiting 
 

De Algemene Ledenvergadering wordt gesloten door Tijmen om 21:43. Er is een 
aansluitende borrel. De volgende vergadering zal zijn op dinsdag 15 november. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


