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Inleidend 
Sinds de laatste ALV zijn er nog zo’n 4 maanden in 2021 overgebleven waarover nog geen verslag is 

gedaan. Goed gevulde maanden met de Vossenjacht, Halloween, het achter het orgel aan lopen met 

Sint Maarten en de kerstversieringen met de feestdagen. In dit jaarverslag zult u het verslag vinden 

van deze activiteiten alsmede verwijzingen naar eerdere activiteiten in 2021 waar nodig. 

Laat duidelijk zijn dat dit verslag en de ALV voornamelijk in het teken van één onderwerp zal staan; 

kan de vereniging door in haar huidige vorm? Of dat zo is, zal afhangen van het aanmelden van 

nieuwe bestuursleden. Mochten deze zich niet melden dan stelt het bestuur een spoedig volgende 

ALV voor waarin we een statutenwijziging zullen voorstellen waarbij de vereniging op hoofdlijnen 

nog enkele belangrijke werkgroepen sponsort en verder zal fungeren als een soort GoudaPot. In dat 

geval kunnen wijkbewoners subsidieaanvragen doen die ter beoordeling aan een commissie van 

wijze vrouwen en mannen zal worden voorgelegd. Dit zou althans het alternatief zijn dat het bestuur 

zal voorleggen. Maar laten we hopen dat we op 428 huishoudens nog 2 tot 3 bestuurders kunnen 

vinden en op de huidige wijze kunnen voort gaan. 

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 of 

een bestuurstaak willen vervullen welkom zich kenbaar te maken bij de secretaris via 

secretaris@12hoeven.nl. 

Leden 
De vereniging telde eind juni 2021, 306 leden. Op een huizenbestand van 428 is daarmee  71,5% 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 redelijk stabiel in vergelijking met het vorige 

jaar. Als bestuur zijn we hier zeer verheugd over aangezien het in de voorgaande jaren lastig is 

geweest zaken te organiseren ivm Corona. 
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Straat contactpersonen hebben in het afgelopen jaar gefungeerd als verzorger van informatie voor 

hun Hoeve. 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. 

Gelukkig is er de afgelopen tijd een kentering geweest te zien in het aantal mensen dat zich 

beschikbaar wil stellen om mee te werken binnen werkgroepen. De werkgroep Jeugd is gelukkig 

altijd actief maar inmiddels is ook de werkgroep A12 structureel actief en begint de werkgroep 

Energietransitie ook gezicht te krijgen binnen de wijk. Ook hebben zich reeds de eerste enthousiaste 

wijkbewoners gemeld voor het organiseren van het Lustrum. Daarmee ziet het er voor de komende 

jaren voorzichtig rooskleurig uit qua het structureel oppakken van voor de wijk belangrijke zaken. En 

daar zijn wij als bestuur blij mee. Wel stellen wij voor om in 2022 weer actie te ondernemen richting 

de personen in de straat die nog geen lid zijn. 

Bestuur 
De bezetting van het bestuur in het verenigingsjaar 2021 na de ALV was als volgt:  Peter van 

Gameren (secretaris / voorzitter) en Ruud Voordenhout (penningmeester). 

Na vier jaar trouwe dienst stopt de secretaris Peter van Gameren als secretaris. We willen Peter 

danken voor zijn inzet. Peter zal wel actief blijven in de werkgroepen A12 en Energietransitie. In 

principe gaat de huidige penningmeester Ruud Voordenhout wel door als bestuurslid na de ALV. Ook 

Ruud willen we bedanken voor zijn inzet afgelopen jaar. Ook Erna van der Woude willen we 

bedanken voor haar inzet in de rol van assistent-secretaris in het afgelopen jaar. 

De statuten van de vereniging staan niet toe, in principe, dat er een eenmans bestuur komt na het 

stoppen van de secretaris na de komende ALV. Gelukkig zijn op het moment van dit schrijven 

voorzichtige signalen ontvangen dat de vereniging in de huidige vorm voort kan blijven bestaan 

omdat zich in ieder geval 3 kandidaten gemeld hebben voor een bestuursfunctie. Alsnog willen we 

mensen die zich voor een bestuursfunctie willen aanmelden uitnodigen te reageren via 

secretaris@12hoeven.nl. 

Op het moment van schrijven zijn we nog niet op het punt dat we het bestuur voor volgend jaar 

definitief aan u kunnen voorstellen. Dat zal op de ALV zelf gebeuren. 

Mocht de vereniging doorgaan op de oude voet dan zal het nieuwe bestuur samenwerking zoeken 

met een expert om de statuten aan te passen aan de wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze 

statutenwijziging is nodig om duidelijk te maken op welke punten bestuurders wel en niet zijn aan te 

spreken. Tevens zal in dit kader een aansprakelijkheidsverzekering voor de bestuurders door de 

vereniging worden aangegaan. 

De reden dat het huidige bestuur nog niet gestart is met het herschrijven van de statuten is dat de 

precieze inrichting van de vereniging voor volgend jaar nog geen definitieve vorm heeft. Mochten we 

alsnog niet komen tot een nieuw bestuur op sterkte en overblijven met een eenmans bestuur dan zal 
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de inrichting van de vereniging op de schop moeten. En dan zouden de statuten dus nogmaals een 

revisie behoeven. 

Vandaar dat deze ALV van doorslaggevend belang is voor de vereniging. Als we op dezelfde voet 

verder willen, waarbij het bestuur initiatieven voor de wijk neemt, dan zal er een nieuw en liefst ook 

een groter bestuur moeten komen. 

Alternatieve vorm vereniging 
Mocht het onverhoopt spaak lopen om minimaal tot een tweemans bestuur te komen dan stelt het 

bestuur het volgende voor: 

● De Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven ondersteunt financieel de benoemde 

werkgroepen van de vereniging. 

● Deze werkgroepen zullen zelfstandig opereren en de wijk op punten vertegenwoordigen. 

● Naast het budget voor de vaste werkgroepen zullen de jaarlijkse contributie inkomsten 

verdeeld worden tussen bewonersinitiatieven die onder de bewoners zelf ontstaan. 

● Voor deze initiatieven kunnen bewoners een aanvraag doen bij de vereniging in het kwartaal 

voorafgaande aan de activiteit. 

● Aan het einde van ieder kwartaal kent een commissie van wijze vrouwen en mannen het 

gevraagde budget deels of geheel toe of wijst het af. 

● De bewoners verplichten zich met het accepteren van de subsidie vanuit de vereniging tot 

een zorgvuldige rapportage aangaande de besteding van de ter beschikking gestelde gelden. 

Mochten zich geen nieuwe bestuursleden melden dan stelt het huidige bestuur voor dat als op de 

vergadering van 8 maart niet overgegaan kan worden tot het installeren van een nieuw bestuur, de 

vergadering wordt afgerond met rondvraag en sluiting na punt 9. 

Volgens het huidige bestuur hoeft het eventueel niet kunnen installeren van een nieuw bestuur de 

voortgang van het werk van de werkgroepen niet in de weg te zitten. Het grootste deel van het door 

de vergadering aan werkgroepen toegekende budget kan zelfstandig door werkgroepen beheerd 

worden. Uiteraard in samenspraak met de penningmeester. 

Het huidige bestuur zal daarna komen tot een voorstel voor een ALV waarin de statuten gewijzigd 

worden. Deze ALV zal minimaal 2 en uiterlijk 4 maanden na de ALV 2022 van 8 maart plaats hebben. 

In deze ALV zal gestemd worden over een wijziging van de statuten zoals voorgesteld door het 

bestuur. 

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 2021 waren dat de volgende werkgroepen: 

● Werkgroep Jeugd 

● Werkgroep Energietransitie 
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● Werkgroep Communicatie 

● Werkgroep A12 

In dit jaarverslag zullen we ons met name richten op de ontwikkelingen in de laatste 4 maanden van 

2021. 

Werkgroep Jeugd 
Knalfuiven door pretletters, dat is de werkgroep Jeugd. Altijd in voor een feestje. Beter; feestjes. Het 

was een mooie afsluiting van het jaar met een Vossenjacht, Halloween en het orgel met Sint 

Maarten. We willen de werkgroep Jeugd bedanken voor haar inzet en de mooi activiteiten in het 

laatste deel van 2021. 

Werkgroep Energietransitie 
Per de ALV van 2021 is Cor Frentz opgestaan om zich bezig te gaan houden met de energietransitie in 

de wijk vanuit de vereniging. Gelukkig waren er ook al particuliere initiatieven opgezet die nu 

hopelijk samen worden gevoegd tot één werkgroep die 3 tot 4 man sterk de belangen van onze wijk 

in de energietransitie zal behartigen. Als bestuur zijn we zeer verheugd dat dit thema nu de aandacht 

gaat krijgen die het verdiend binnen onze wijk. Wij willen de werkgroep vragen snel een keer te 

communiceren over de stand van zaken. 

Werkgroep Communicatie 

Met enige regelmaat verschijnt het Hoeveblad inmiddels. Altijd nuttig en vaak met leuke feiten. In 

het nieuwe jaar willen we werkgroepen vragen ieder Hoeveblad een korte update te geven omtrent 

hun activiteiten. Suggesties of kopij voor het Hoeveblad of de website kunt u inleveren bij 

communicatie@12hoeven.nl 

Onder de werkgroep communicatie valt tevens het bijhouden van de Facebook pagina. 

Werkgroep A12 

Inmiddels zijn er bijna 2000 handtekeningen opgehaald omdat de overlast de laatste tijd toch wel 

echt de spuigaten uit loopt. We kunnen melden dat we verschillende signalen ontvangen dat de 

gemeente dit probleem toch echt serieus neemt. Daarnaast staat ook RijksWaterStaat niet 

onwelwillend tegenover het bedenken van een oplossing. En ze willen daar best creatief in mee 

denken. Laten we het er op houden dat het er redelijk goed uitziet maar dat we nog een lange weg 

te gaan hebben. In één van de volgende Hoevebladen zal de werkgroep A12 uitgebreider verslag 

doen. 

Werkgroep Lustrum ‘23 
Tot grote vreugde van het huidige bestuur hebben zich reeds twee mensen enthousiast gemeld om 

het Lustrumfeest voor 2023 te organiseren. Ook deze beschikbaarheid zal definitief gemaakt moeten 

worden. Maar wij hopen deze twee potentiele leden van de Lustrum Werkgroep op de de ALV aan de 

bewoners voor te kunnen stellen. In 2021 was deze werkgroep nog niet actief. Vandaar dat het 

verslag hier eindigt. 
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Overige initiatieven 
WhatsApp-groep 12Hoeven Waakzaamheid 
Met 122 deelnemers in Februari 2022 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/ ). 

Opschoondag / bollenplantdag 

Een initiatief dat nodig dit jaar weer opgepakt dient te worden. Wij hopen dat zich een vrijwilliger 
meldt die de kar wil trekken. Er is in ieder geval budget voor gereserveerd. 

Ben Peters’ Buurttuin 

De oase van rust en groen aan de rand van onze wijk. De tuin zal ook dit jaar financieel ondersteund 

worden door de vereniging. 

Ben’s Boom 

Dit jaar zullen we naar Ben’s Boom, tegenover zijn buurttuin, laten kijken naar de gezondheid van 

deze boom en of deze nog verder ondersteuning nodig heeft. 

Kerstversieringen 

Wij willen Astrid Zwaan en buren van harte bedanken voor hun mooie bomen en versierselen met de 

kerst. Voor de al te ijverige opruimer willen we hier duidelijk maken dat het de bedoeling is dat de 

kerstbomen die we neerzetten blijven staan. In de zin van; ook na Kerst en Oud en Nieuw. Zo 

besparen we weer wat geld en bovendien is het wel een mooi, groen gezicht zo aan het begin van de 

wijk. 

Tot slot 
Ook in 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! 

https://12hoeven.nl/
https://www.facebook.com/12hoeven/
https://www.facebook.com/12hoeven/
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Laat wel duidelijk zijn dat het voor de vereniging in haar huidige vorm erop of eronder is. Deze ALV 

zullen we moeten komen tot een nieuw bestuur. Anders zal de vereniging tot een ander vorm 

moeten komen. Het is onze overtuiging als bestuur dat het zover niet zal komen. En mocht dat 

onverhoopt toch zo zijn dan liggen de plannen klaar voor continuïteit in een alternatieve vorm. 

Mocht u actief willen worden in één van de werkgroepen of het bestuur, stuurt u dan een email naar 

secretaris@12hoeven.nl. Als we met zijn allen onze schouders eronder zetten, komt het helemaal 

goed met onze vereniging. 

Wij wensen u een heel mooi verenigingsjaar toe. 

Namens het bestuur, 

Peter van Gameren 

Secretaris 


