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Algemeen 
Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven behartigt sinds 1978 de belangen van de bewoners van onze 
mooie Hoevebuurt: de groenste buurt van Gouda! Een aantal actieve leden leveren in verschillende 
werkgroepen door het organiseren van uiteenlopende acties en activiteiten jaar in jaar uit een 
belangrijke en cruciale bijdrage die het woon- en leefklimaat in onze mooie buurt bevorderen . 
Zonder deze actieve vrijwilligers heeft onze vereniging geen bestaansrecht. We zijn ze dan ook 
oprecht dankbaar voor hun inzet.  
 
De leden van het bestuur zijn verbonden met de diverse werkgroepen en het bestuur faciliteert de 
werkgroepen waar nodig. Budgettair moeten de werkgroepen het doen met de tijdens de ALV 
vastgestelde (deel)begroting(en). 
 
Daarnaast vertegenwoordigt het bestuur onze vereniging naar buiten in contacten met diverse 
instanties, zoals gemeente, politie, Cyclus, Promen, scholen , maatschappelijke organisaties en, voor 
zover relevant en op verzoek, ook naar (lokale politieke) fracties en het college.  
 
Uiteraard zijn leden die zich in een werkgroep structureel met een onderwerp willen bezighouden 
welkom zich kenbaar te maken bij de secretaris via secretaris@12hoeven.nl.  
 

Leden 
De vereniging telde eind juni 2021, 311 leden. Op een huizenbestand van 428 is daarmee 73% van de 
huiseigenaren betalend lid van onze vereniging. Dit betekent dat de organisatiegraad van onze buurt 
langzaam aan het dalen is t.o.v. vorige jaren maar stabiel in vergelijking met het vorige jaar. Als 
bestuur zijn we hier zeer verheugd over aangezien 2020 en het eerste deel van 2021 een moeilijke 
tijd is geweest om dingen te organiseren ivm Corona.  
 
Straat contactpersonen hebben in het afgelopen jaar gefungeerd als verzorger van informatie voor 
hun Hoeve. Tevens hebben ze een zeer actieve rol gespeeld in het tot een succes maken van de AED 
actie. Ook blijven de straat contactpersonen nieuwe bewoners welkom heten in de wijk en werven zij 
actief nieuwe maar ook bestaande bewoners.  
 
Nog steeds met een boekje aangaande de historie van de wijk en een bloemetje. Dit heeft dit jaar 
weer een mooi aantal nieuwe leden opgeleverd. Deze nieuwe leden heten wij uiteraard van harte 
welkom bij de vereniging. En de straat contactpersonen zijn we voor hun inzet zeer dankbaar en we 
hopen dat ze zich voor onze vereniging in willen blijven zetten.  
 
Ondanks de mooie AED actie en de altijd actieve Werkgroep Jeugd, wil het bestuur toch een 
kanttekening plaatsen bij het actief zijn van de leden. In het afgelopen jaar gedane oproepen voor 
vers bloed in het bestuur en aanvullende bezetting van werkgroepen heeft het afgelopen jaar alleen 
zorg gedragen voor een zeer actieve werkgroep A12. Behalve de werkgroepen Jeugd, A12 en 
Communicatie, liggen alle andere werkgroepen nagenoeg stil. Dit voornamelijk omdat zich geen 
leden melden die een actieve rol willen spelen. Met name voor het project ‘Energietransitie’ en om 
het bestuur aan te vullen zouden wij graag zien dat leden die actief willen worden zich melden via 
secretaris@12hoeven.nl 
 

Bestuur 
De bezetting van het bestuur in het verenigingsjaar 2020 - 2021 na de ALV was als volgt: Olga Hoek 
(voorzitter), Peter van Gameren (secretaris) en Ruud Voordenhout (penningmeester). De huidige 
secretaris en penningmeester stellen zich in principe beschikbaar om het bestuursjaar 2021 af te 
maken en in 2022 voort te zetten. Aanvulling met een derde lid als secretaris of voorzitter zou 
welkom zijn. Menig oproep hiertoe is helaas tot op heden onsuccesvol gebleken. Mensen die zich 
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alsnog voor een bestuursfunctie willen aanmelden willen wij uitnodigen te reageren via 
secretaris@12hoeven.nl. Inmiddels heeft zich wel een assistent-secretaris gemeld waarvoor we als 
bestuur enorm dankbaar zijn.  
 
Als het zo zal blijken te zijn dat het bestuur in de rest van het bestuursjaar 2021 en bestuursjaar 2022 
officieel uit twee personen blijft bestaan, is het voorstel van het bestuur om flink te snijden in de 
activiteiten. Niet actieve werkgroepen zullen inactief gemaakt worden. Voor deze werkgroepen zal 
ook geen budget meer gereserveerd worden.  
 
De enige werkgroepen die in dat geval actief vanuit het bestuur ondersteund zullen worden, zijn: 
werkgroep jeugd, werkgroep A12, werkgroep communicatie (nieuw te vormen) en een eventueel uit 
te rollen initiatief voor groene daken in de wijk zal nog door het bestuur ondersteund worden. In de 
werkgroep communicatie wordt redactie en communicatie samengevoegd. Door de geringe 
bezetting van de andere werkgroepen heeft het bestuur geen tijd om actief nieuwe / andere 
initiatieven op te pakken.  
 
Om toch andere activiteiten mogelijk te maken, is het voorstel van het bestuur dat voor de rest van 
het jaarlijks budget aanvragen vanuit de wijk ingediend kunnen worden. Op dat moment zal het 
bestuur fungeren zoals beoordelaars bij een subsidie organisatie. Budgetten zullen worden 
toegekend aan initiatieven. Tevens zal zorg gedragen worden dat initiatiefnemers in de wijk 
verslagleggen van activiteiten en besteding van de ter beschikking gestelde fondsen. Het is aan de 
initiatiefnemers zelf om er iets moois van te maken.  
 
Bovenstaande betekent tevens dat geen actieve rol gespeeld wordt namens de vereniging in de 
energietransitie. Er zal bij gelegenheid overleg zijn met wijkteam Plaswijck waarbij hen gevraagd 
wordt het standpunt van de Hoevewijk voor het voetlicht te krijgen. Helaas zijn meerdere oproepen 
voor ondersteuning in de energietransitie onbeantwoord gebleven vanuit de wijk.  
 
Vanaf 2021 gelden tevens andere regels voor bestuurders van verenigingen. Met name op het gebied 
van aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid en de bescherming van welwillende bestuurders 
hiertegen zal in de statuten gereflecteerd moeten worden. Helaas heeft een oproep voor een in de 
buurt wonende jurist geen reactie opgeleverd. Het voorstel van het bestuur zal aldus zijn om een 
externe partij naar de statuten te laten kijken en aansprakelijkheid op een nette manier in de 
statuten te laten terugkomen. Tevens stelt het bestuur voor een verzekering te nemen om 
welwillende leden van het bestuur te beschermen tegen onterechte aansprakelijk stellingen.  
 
Als voorwaarde om door te gaan, stelt het aspirant bestuur wel de eis dat de statuten up to date 
worden gebracht, dat er een aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders komt en dat de 
nieuwe structuur, waarbij het bestuur sommige initiatieven actief ondersteunt en andere alleen 
financieel, ook tot uitdrukking komt in de statuten. En dat de vergadering budget toekent om dit 
werkelijkheid te maken.  
 

Contactpersonen, commissie- en werkgroepleden 
Waar het bestuur de coördinatie en continuïteit van alle activiteiten op hoofdlijnen bewaakt, worden 
de activiteiten zelf door een grotere groep vrijwilligers bedacht en uitgevoerd. De contactpersonen 
onderhouden het contact met straatgenoten, zorgen voor het uitdelen van informatie en begroeten 
nieuwe bewoners.  
 
Binnen de vereniging zijn diverse werkgroepen actief. In 2020 waren dat de volgende werkgroepen: 

● Werkgroep Jeugd 
● Werkgroep Veiligheid 
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● Werkgroep Leefomgeving 
● Werkgroep Onderhoud 
● Redactie  
● Communicatie 

 
Impliciet is de werkgroep A12 nieuw leven in geblazen. Deze werkgroep zal op de ALV een verzoek 
voor budget indienen en als officiële werkgroep geïnstalleerd worden als de vergadering hiermee 
akkoord gaat.  
 

Werkgroep Jeugd 
De werkgroep Jeugd is sinds jaar en dag de meest zichtbare en meest actieve werkgroep. Helaas zijn 
door de Corona maatregelen veel activiteiten als Sint Maarten en Halloween niet door kunnen gaan.  
 
Toch heeft de werkgroep jeugd daar een mooie mouw aan kunnen passen met een leuk en passend 
kado rond de kerst voor alle leden. Daarnaast is met Pasen de draad weer opgepakt en staan voor de 
rest van het jaar 2021 de ‘gewone’ activiteiten weer op het programma. Dat is, als de Corona 
maatregelen het toe blijven laten.  
 
Ook is de werkgroep Jeugd inmiddels weer uitgebreid. 5 Enthousiaste dames blijven het voortouw 
nemen om dit jaar weer een hoop leuks voor de jeugd te organiseren. Houd de ogen gericht op de 
brievenbus na de zomervakantie. Er komen weer een hoop leuke dingen aan. Als Corona het toelaat. 
 

Werkgroep A12 (voorheen Leefomgeving / duurzaamheid)  
duurzame huizenroute: 
Door de Corona maatregelen heeft onze wijk dit jaar niet meegedaan met de duurzame huizenroute. 
Een initiatief dat het jaar ervoor een enorm succes was. Als vrijwilligers zich willen aanmelden voor 
de organisatie, zullen wij deze als bestuur van harte steunen. Aanmelden kan via de secretaris.  
geluidsoverlast A12: 
Zoals beloofd tijdens de vorige ALV hebben we de geluidsoverlast van de A12 in de gaten gehouden. 
Dat heeft erin geresulteerd dat we sinds April 2021 weer een Werkgroep A12 hebben, met name te 
danken aan twee actieve buurtbewoners die hier zelf het initiatief toe hebben genomen. Inmiddels is 
de op te zetten werkgroep A12 Een zeer actieve werkgroep. Dat mag inmiddels wel gezegd worden. 
Leden van de werkgroep halen met enige regelmaat de krant en lokale televisie.  
Met voortschrijdend inzicht in de gevaren van een A12 naast de deur, is het tegengaan van niet 
alleen het geluid maar ook de fijnstof overlast voor onze wijk en Gouda speerpunt voor deze 
werkgroep. Er is samenwerking gezocht met wijkteam Plaswijck, de wijk Bloemendaal en ook andere 
wijken in Gouda en Reeuwijk aan de A12.  
De doelstellingen van deze werkgroep zijn: 

● Aantonen van draagvlak in onze wijk, Plaswijck, Gouda en omliggende gemeenten aan de 
A12 voor het aanpakken van geluids- en fijnstof overlast veroorzaakt door diezelfde A12. 

● De gemeente te voorzien van alle onderbouwingen en documentatie noodzakelijk om een 
duidelijke stem richting Rijkswaterstaat te hebben voor het inzetten van overlast 
verminderende maatregelen door Rijkswaterstaat. 

● Communicatie en voorlichting te verzorgen aangaande de gevaren en ongemakken van 
fijnstof en geluidsoverlast. 

Om draagvlak aan te tonen is half Juni 2021 een petitie gestart die zelfs ondertekend is door leden 
van de lokale politiek. Deze petitie kunt u nog steeds vinden en ondertekenen via dit adres: 
https://a12gouda.petities.nl/ 
Op de komende vergadering zal de leden gevraagd worden de oprichting van werkgroep A12 als 
aparte werkgroep met apart budget goed te keuren.  
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Opschoonmiddag / bollenplantdag  
Hier kunnen we helaas kort over zijn. Door de Corona maatregelen is het in 2020 niet gekomen van 
een opschoon en plantdag. Als bewoners het initiatief willen nemen om deze mooie dag een nieuwe 
impuls te geven in 2021 en 2022, zal het bestuur zeker welwillend staan tegenover een 
budgetaanvraag.  
Ben Peters’ Buurttuin 
Het bestuur is van plan om één van de actiefste initiatieven in onze wijk in 2021 en verder ook met 
budget te steunen. Dat gebeurde op onregelmatige basis al in de vorm van het aanschaffen van een 
waterpomp en een toegangsbord bijvoorbeeld. Maar het voorstel van het bestuur is dat de buurttuin 
vanaf dit jaar en verder kan rekenen op een structurele bijdrage vanuit de verenigingskas.  
Ondersteuning van de buurttuin valt voortaan direct onder het bestuur aangezien de werkgroep 
Leefomgeving / Duurzaamheid in ruste wordt geplaatst.  
Ben’s Boom 
Tegenover de buurttuin staat een inmiddels goed gewortelde walnotenboom. Ben’s boom. Als 
bestuur hebben we het passend gevonden na het heengaan van de naamgever van deze boom en 
buurttuin, Ben Peters, een donatie te doen namens bewoners, leden en bestuur aan een door Ben 
gekozen goed doel. Wij wensen vanaf deze plek zijn gezin en familie nogmaals veel sterkte.  
Energietransitie 
Als bestuur zijn wij door Energie Coöperatie Gouda uitgenodigd om onze 12 Hoeven wijk te 
vertegenwoordigen in deze coöperatie. Helaas ontbreekt het aan de tijd om hier goed invulling aan 
te geven. Regelmatige oproepen in de wijk voor vrijwilligers om het bestuur te helpen een eigen 
stem namens de Hoevewijk te formuleren heeft helaas nauwelijks reactie opgeleverd.  
Dit houdt concreet in dat wij in overleg Wijkteam Plaswijck onze stem laten zijn waar het gaat over 
de Energietransitie. Zodra er meer duidelijkheid is omtrent het eventueel aanwijzen van de 
Hoevebuurt als startbuurt, houden wij u natuurlijk op de hoogte. Nog liever echter zouden we zien 
dat 1 of 2 vrijwilligers zich actief met de energietransitie gaan bezighouden namens onze buurt. 
Zolang dat niet zo is, vindt afstemming met wijkteam Plaswijck direct vanuit het bestuur plaats en 
gaat de werkgroep leefomgeving / duurzaamheid in ruste.  
Meedenken?  
Woon je sinds kort, of juist misschien wel al heel lang, in de buurt en heb je affiniteit met het thema 
duurzaamheid/ leefbaarheid? Wees welkom om mee te denken en vooral te doen! Samen maken we 
immers de buurt. Interesse? Mail dan naar leefomgeving@12hoeven.nl. Bij voldoende interesse kan 
er in het jaar 2022 een doorstart gemaakt worden met deze werkgroep.  
 

Werkgroep Onderhoud 
Duurzaamheidsprogramma  
Zoals hierboven beschreven zal de werkgroep onderhoud in ruste geplaatst worden. Het 
verduurzamen van de woningen blijft echter in de belangstelling van het bestuur staan. O.a. via 
verspreiding van informatie aangaande verduurzaming in het Hoeveblad willen we hier in 2021 en 
2022 een verdere bijdrage aan gaan leveren. Dit zal echter onder verantwoordelijkheid vallen van de 
werkgroep communicatie. Heeft u zelf goede ervaringen met getroffen isolerende maatregelen? Deel 
ze dan met redactie@12hoeven.nl 
 

Werkgroep Communicatie (voorheen Redactie en Communicatie) 
Ger Standhardt voert al jaren de redactie over het Hoeveblad dat dit jaar toch met enige regelmaat 
uitgekomen is. Wij willen Ger en iedereen die een bijdrage heeft geleverd in de vorm van kopij of 
anderszins van harte bedanken voor het leveren van een nuttige bijdrage in de informatievoorziening 
in de buurt. Kopij inleveren kan via redactie@12hoeven.nl 
 
Michel Derks voert al jaren de regie over de informatievoorziening via de website. Wij willen Michel 
danken voor zijn voortdurende bijdrage in het zorgen dat de bewoners op de hoogte blijven van 
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zaken die de wijk aangaan. Suggesties of kopij voor de website kunt u inleveren bij 
communicatie@12hoeven.nl 
 
Onder de werkgroep communicatie valt tevens het bijhouden van de Facebook pagina. Het is de 
secretaris zelf die hier zorg voor draagt. 
 

Overige initiatieven 
WhatsApp-groep 12Hoeven Waakzaamheid 
Met 115 deelnemers in Juni 2020 is het aantal deelnemers aan deze app weer wat toegenomen. De 
WaakzaamheidsApp dient alleen gebruikt te worden voor zaken die acuut de veiligheid in de buurt 
aangaan. Deelname aan de App kan geregeld worden door Peter van Gameren aan te spreken of een 
email te sturen aan secretaris@12hoeven.nl. 
 
DienstenApp De Twaalf Hoevenbuurt 
Alle berichten die de buurt maar niet de directe veiligheid aangaan kunt u plaatsen op de 12Hoeven 
DienstenApp. Aanmelden voor de DienstenApp kan door een email te sturen naar: 
secretaris@12hoeven.nl. Vergeet hierbij niet uw naam, adres en mobiel nummer mee te sturen.  
 
Informatievoorziening 
De informatiekasten vormen nog steeds een welkome aanvulling voor het buurtnieuws. Grote 
nieuwsfeiten die de vereniging en de buurt aangaan kunt u hier altijd vinden. De informatiekasten 
worden gelukkig nog steeds goed bekeken.  
 
Groot nieuws, laatste nieuwtjes en kleinere maar noemenswaardige zaken vindt u terug op de 
website (https://12hoeven.nl) en op de Facebookpagina van de vereniging 
(https://www.facebook.com/12hoeven/ ). 
 
AED 
In 2020 is met hernieuwd elan het initiatief voor een AED in de wijk opnieuw opgepakt. Wij willen 
initiatiefnemers Els Scholten en Goke Bouwens van harte bedanken voor het weer wind brengen in 
dit initiatief. En tevens een compliment maken aan de straatcontactpersonen, bewoners (leden en 
niet-leden) en iedereen die heeft bijgedragen aan het een realiteit maken van een AED in de wijk. 
Ook willen wij de bewoners van Francisca Hoeve 17 bedanken voor het ter beschikking stellen van 
een beschutte plek voor de AED.  
 
Wij hebben met zijn allen voor elkaar kunnen krijgen dat we voor 7 jaren een AED in de wijk hebben. 
Hierbij is het onderhoud, verzekering en kosteloos stellen van de bewoners waar de AED is 
opgehangen, gewaarborgd. We mogen als bewoners van deze wijk trots zijn dat we in een moeilijk 
Corona jaar dit project hebben kunnen realiseren.  
 

Tot slot 
Ook in 2020 en 2021 is er door een kleine groep bewoners heel veel werk verzet. Alle lof voor een 
ieder die weer geheel belangeloos zijn of haar tijd in dienst van de vereniging heeft gestoken!  
  
Zoals gezegd zal het bestuur, bij verkiezing en goedkeuring door de ALV, zich beperken tot het actief 
ondersteunen van slechts enkele werkgroepen en projecten.  
 
Daarmee hoeft echter de kous niet af te zijn. Als het voorstel van het bestuur wordt aangenomen, 
blijft er een ‘subsidiepot’ over voor mooie, andere activiteiten in de wijk. Het indienen van een mooi 
plan en de uitvoering daarvan moet natuurlijk altijd kunnen. Bij voldoende interesse kunnen 
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bepaalde werkgroepen ook weer uit hun slaap stand tot leven gewekt worden in 2022. Dat is echter 
aan u, bewoners van onze mooie wijk en leden van onze vereniging.  
 
Een email naar secretaris@12hoeven.nl kan daarin al voldoende zijn. Ook als u zich wilt aanmelden 
voor een bestuursfunctie.  
 
Wij wensen u een heel mooi verenigingsjaar toe.  
 
Namens het bestuur, 
 
Peter van Gameren 
Secretaris 
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