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NOTULEN
ALGEMENE LEDEN VERGADERING BEWONERSVERENIGING TER BORCH

DATUM: Dinsdag 26 februari 2019
TIJDSTIP: 19.30 uur – 22.15 uur
LOCATIE: Kaap Hoorn

AANWEZIG: Bestuur, notulist en leden (circa 11 leden)

VOORZITTER: Marcel Dol
PENNINGMEESTER: Marcel Dol
NOTULIST: Rowina de Jong-Rumahloine

AGENDA
19.30 Inloop met koffie/thee aangeboden door Kaap Hoorn
20.15 Opening en mededelingen
20.20 Plichtplegingen
20.40 Commissies geven update: publieke zaken, inkoop, activiteiten, jeugd
21.10 Rondvraag en sluiting vergadering
21.20 Presentatie van Van der Valk, Stijn Langebeek.

OPENING EN MEDEDELINGEN
De voorzitter, Marcel Dol opent de vergadering.
Afwezig nieuwe penningmeester Martin Huizinga.

PLICHTPLEGINGEN

Notulen ALV 12 maart 2018

Opmerkingen | vragen: Geen.
Besluit: Notulen worden goedgekeurd.

Jaarverslag 2018

Marcel Dol geeft een toelichting op de balans per 31 december 2018. Positief resultaat.
Stand van het aantal leden staat op 311 op 31/12/18.

Opmerkingen | vragen:
 Er wordt gevraagd waar de reserveringen voor zijn bestemd.

Antwoord: Bestemd voor tegenvallers. Dit is besloten bij de oprichting.
 Sponsoren: Het doel is niet om een commerciële vereniging te zijn. Sponsoren worden niet

actief verworven.
 Schoolplein rietzanger: is een bijdrage voor de verbetering van het schoolplein. Bedrag is nog

niet uitgegeven door de school, school gaat nog kijken hoe het exact gaat worden.
 Er wordt opgemerkt dat de organisatiekosten ten opzichte van de activiteitenkosten vrij hoog is.

Er worden alleen noodzakelijk dingen gedaan, zoals website, WA verzekering, bankkosten en
dergelijke.

Besluit: Aanwezigen gaan akkoord.

Kascommissie 2018
Cees van Brenk en Jan Folbert hebben positief geadviseerd/goedgekeurd middels een officieel
document. Wel een tweetal opmerkingen, waarvan één aanbeveling. Het wordt nu in een excel
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bestand bijgehouden (opgemaakt in 2015). Nu is het voor de kascommissie veel werk om alles te
controleren, voor de volgende keer wordt een controle ingebouwd in het excel bestand.

Opmerkingen | vragen:
 Is de kascommissie aanwezig: Andere jaren was kascommissie wel aanwezig, vandaag helaas

niet. Document met handtekening goedkeuring kas 2018 is eventueel in te zien.

Decharge penningmeester
Ralph Meijer treed na 3,5 jaar af als penningmeester. Ralph wilde eigenlijk vorig jaar al stoppen,
maar wegens ontbreken van vervanger nog een aantal maanden gedaan vorig jaar. Sinds een aantal
maanden heeft Marcel Dol de taken van penningmeester erbij gedaan.

Benoeming nieuwe penningmeester
Naam wordt bekend gemaakt:
Penningmeester: Martin Huizinga (helaas afwezig in verband met privé omstandigheden).

Besluit: Aanwezigen gaan akkoord.

Vaststelling contributiebesluit 2019
Het voorstel van het bestuur is om de contributie voor 2019 gelijk te houden (aan 2015, 2016, 2017
en 2018) en dus €12,50 per jaar per lid (= woning) blijft.

Opmerkingen/vragen: Geen.
Besluit: Aanwezigen gaan akkoord.

Benoeming kascommissie 2019
Cees van Brenk en Jan Folbert willen ook in 2019 dit blijven doen.

Opmerkingen | vragen:
 Er wordt gevraagd of in de statuten ook staat dat de kascommissie na twee jaar opnieuw

gekozen moet worden. Eén lid stelt zich beschikbaar indien nodig.
Antwoord: Vermoeden is dat het niet hoeft.

Besluit: Aanwezigen gaan akkoord.

Vaststelling begroting 2019
Geen bijzonderheden. Wordt uitgegaan van dezelfde aantal sponsoren en een aanname gedaan van
het aantal leden.

Opmerkingen | vragen:

 Resultaat is wat beschikbaar is voor activiteiten.

Besluit: Aanwezigen gaan akkoord.



Notulen ALV Bewonersvereniging Ter Borch 26-02-2019 3 / 6

COMMISSIE PUBLIEKE ZAKEN (zie presentatie)
Jaap Mulder (lid van de commissie) geeft toelichting.
Overige leden van deze commissie zijn: Boudewijn Plaat en Marcel en Dol.

Doelstelling
Doelstelling is het verhogen leefbaarheid: betrokkenheid en communicatie.
Commissie Publieke Zaken is geen actiecomité, juridisch collectief of spreek buis van bewoners en
gemeente. Informatie delen is belangrijk.

Opmerkingen | vragen:
2018:
 Regulier overleg met gemeente over verkeersmetingen, supermarkt plannen/procedure en

overlast situaties. Frequentie is nu minder, één keer in het half jaar gesprek.
 Verkeersmetingen: Op de website van de gemeente is te zien hoeveel auto’s langs beide

rotondes rijden. Momenteel rond de 5000 verkeersbewegingen bij beide rotondes. Bij 6000
gaan de alarmbellen rinkelen. Gemeente heeft wel een verschil van inzicht, geeft aan dat dit
vroeger was en dat de wegen toch wel meer aan kunnen. Zodra het boven de 6000 komt, is er
aanleiding om in gesprek te gaan met de gemeente, want er zijn afspraken over gemaakt.
Raadsbesluit geeft aan boven de 6000 verkeersbewegingen worden er maatregelen getroffen,
welke maatregelen is echter niet bekend.

 Zienswijze op de supermarkt. Dit ligt nog bij de gemeente. Begin 2019 is de commissie ook op
gesprek geweest. Het staat nog niet op de agenda. Gemeente geeft aan dat het nu bij
PlasBossinade advocaten ligt, dan gaat het naar het College en daarna naar de gemeenteraad.

 Komst McDonald’s: Er is kennis gemaakt met de eigenaar, zorgen zijn geuit. Met een
elektrische fiets wordt de route langsgegaan om zwerfafval op te halen. Daarnaast kan
iedereen altijd rechtstreeks bellen naar de McDonald’s. Er is een goede dialoog met de
McDonald’s, de lijnen zijn kort.

2019:
 Beantwoording zienswijzen en eventueel vervolg supermarkt.
 Hervatten regulier overleg met gemeente.
 Invloed van verkeer werkzaamheden Ring Zuid.

COMMISSIE INKOOP (zie presentatie)
Max Kamperman neemt het woord.
Andere leden van deze commissie zijn: Bart Ludwig (afwezig), Frank Los, Haye bij de Weg (afwezig) ,
Herman Stagge.

Doelstelling
Inkoopvoordeel behalen voor de leden.

2018:
 Informatieavond braakpreventie.
 Gevelbehandeling tegen spinnen.
 Rookmelders: dienen na tien jaar vervangen te worden. Tuinwijk stond er tien jaar. Er zijn 180

rookmelders besteld, geleverd en gemonteerd.

2019:
 Waterontharders: actie ligt bijna klaar.
 Rookmelders: actie wordt herhaald. Dit keer niet samen met plaatsing.
 Kerntrekbeslag: hierbij is alleen het sleutelgat zichtbaar, zit als het ware een plaat op. Met de

Bulgaarse methode (schroef in cilinder) trek je een twee/drie sterren slot er zo uit. Het is een
aanvulling op de actie van twee naar drie sterren slot.

 Koolmondoxidemelders: actie ligt bijna klaar.
 Schoorsteenveger: wordt naar gekeken.
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Opmerkingen | vragen:
 Gevraagd wordt wat er precies wordt uitgezocht door de commissie bij de acties.

Antwoord: Er wordt gekeken naar de kwaliteit, is het echt nodig, consumentenbond, prijs, is
het voordelig in te kopen, plaatsingsadvies en dergelijke. Commissie probeert het zo makkelijk
mogelijk te maken. Goed aanbod is niet altijd de laagste prijs, is ook niet iets wat de commissie
beweert te hebben.

COMMISSIE DUURZAAM (zie presentatie)
Een nieuwe commissie is in oprichting met een aantal mensen, commissie duurzaam. Het doel is om
de ecologische voetafdruk te verkleinen, denk aan zonnepanelen, of de energie grit in de wijk
voldoende is, kunnen de leidingen in de grond alles aan, etc.

Opmerkingen | vragen:
 Wordt het een subcommissie?

Antwoord: Nee, wens is om een gewone commissie op te zetten vanuit de groep
geïnteresseerden.

COMMISSIE ACTIVITEITEN (zie presentatie)
Christien van der Woude neemt het woord.
Overige leden zijn: Louise Kuperus en Marcel Ruwiel.

Er zijn vacatures. Meld je bij de commissie.

Doelstelling
Het stimuleren van ontmoetingen tussen de wijkbewoners van Ter Borch. Dit wordt bereikt door het
organiseren van diverse activiteiten.

In 2018 was er een bier & worst proeverij, koningsmarkt en kerstborrel.

In 2019 is het volleybal toernooi niet door gegaan, te weinig deelnemers helaas. Er zijn ideeën voor
2019, maar nog zoekende wat we gaan doen. Koningsmarkt gaat niet door dit jaar, omdat dit
midden in de vakantie valt. Er wordt gekeken naar een schoonmaakactie voor 1ste grasmaai en de
kerstborrel staat weer op de planning.

Opmerkingen | vragen:
 Het idee wordt geopperd om een soort Eelderwolde Got’s Talent te organiseren door een lid.

Commissie neemt dit idee mee.

COMMISSIE JEUGD (zie presentatie)
Christien van der Woude neemt het woord.
Overige leden zijn: Mareke Miedema.

Doelstelling
De commissie vindt het erg belangrijk om middels communicatie en nieuw op te zetten beleid, de
jeugd meer bij de wijk te betrekken. Dit willen zij realiseren door, samen met de andere betrokken
partijen, met de jeugd activiteiten te organiseren en met hen hierover in gesprek te gaan. Op deze
manier hopen zij de algehele betrokkenheid in de wijk tussen jong en oud te vergroten.

Samen met een jeugdwerker van Trias is het de bedoeling dat er gewerkt wordt aan een plan. Er is
een budget beschikbaar van € 40.000,-. Vorig jaar was jeugdwerker Sandra Casimier gekoppeld aan
Ter Borch, maar zij is uitgevallen. Vanaf 1 maart wordt jeugdwerker Robin Geertsema gekoppeld
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aan Ter Borch. Daarnaast vindt met stichting trias, beide scholen, natuurmonumenten en de politie
overleg plaats indien nodig.

Er wordt gekeken dit jaar naar de verdeling van de speeltuinen in Ter Broch.

Opmerkingen | vragen: Geen.

RONDVRAAG
Rondvraag:
 Er wordt door iemand een idee voor een activiteit geopperd, bier en worst op een sloep in de

waterwijken. Het idee wordt goed ontvangen. Commissie activiteiten gaat ernaar kijken.
 Ter Borch nu ook inclusief Bruilweering en de Groningerweg (deel tot aan de sluis), zij kunnen

nu ook lid worden.
 Taverna Lycka opent begin april.

Marcel Dol sluit de vergadering.

Van der Valk - PRESENTATIE – Stijn Langebeek
Stijn langebeek geeft een presentatie over hoe Van der Valk Hoogkerk vorig jaar beste hotel van
Nederland is geworden. Stijn Langebeek (vierde generatie) is general manager bij Van der Valk
Hoogkerk. Zijn ouders zijn twaalf jaar bezig geweest met de voorbereiding voor deze Van der Valk.
Het plan was eerst dat zijn ouders het hotel zelf zouden runnen, maar omdat het zo lang duurde,
kreeg Stijn de kans om het hotel te leiden. Zijn ouders kozen deze locatie, omdat het dichtbij de
stad was en de natuur, tussen stad en land. Ze proberen voor beide doelgroepen pakket aan te
bieden, business en ontspanning.

Er wordt een filmpje getoond over hoe de bouw van Van der Valk Hoogkerk is verlopen:
https://www.youtube.com/watch?v=Ca_kOWiqQUo

Het hotel is in vijftien maanden gebouwd. Het eerste jaar zijn ze gefaseerd open gegaan. In april
2017 is het officieel open gegaan, volledig in bedrijf. Het hotel bestaat uit 125 kamers, waarvan een
aantal suites en een aantal voor long stay (met eigen keuken), 11 vergaderzalen, 270 plekken in het
restaurant en 90 plekken in de bar/brasserie. Op de zesde verdieping is een fitnessruimte. Stijn
geeft aan dat vroeger de bezettingsgraad van belang was, nu is de gemiddelde kamerprijs van
belang.

Er wordt een filmpje getoond van Peter Tuinman (hotelgast Van der Valk Hoogkerk):
https://www.youtube.com/watch?v=rwm-IB_Sypc

Stijn geeft uitleg over de duurzaamheid van het hotel. In 2015 werd voldaan aan alle strenge eisen
van duurzaamheid voor de start van de bouw. Er wordt nauwelijks gas gebruikt. Gas wordt gebruikt
om de hoge pieken op te vangen om koude lucht in het hotel te blazen. Warme lucht is er genoeg.
Warme lucht uit de keuken wordt gefilterd en gebruikt voor de hotelkamers. Wat het hotel niet kan
doen qua duurzaamheid, wordt geïnvesteerd in een project in China. Daarnaast is er een kliko die al
het eten onder de grond zuigt. Dit gaat vervolgens naar een biovergister. Hiervan kunnen 12
huishoudens jaarlijks warm van gehouden worden.

Opmerkingen | vragen:
 Is er een toename van klanten na de verkiezing in 2018?

Antwoord: Stijn geeft aan dat het voornamelijk een business hotel is. Er is wel een
toename van feestjes dat wordt georganiseerd, verjaardagen, bruiloften, etc.

 Is er veel toestroom van mensen die vliegen via Eelde?
Antwoord: Hotel concurreert niet op prijzen. Toeristen op Eelde gaan vaak de stad in,
kiezen vaak voor andere hotels. Wel komen er veel toeristen vanuit Scandinavië. Zij

https://www.youtube.com/watch?v=Ca_kOWiqQUo
https://www.youtube.com/watch?v=rwm-IB_Sypc
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hebben vaak het hotel als uitvalsbasis en gaan vanuit daar naar meerdere plaatsen. Zij
schrikken vaak ook niet van de hotelprijzen.

 Wat geven gasten zoal als feedback?
Antwoord: De één geeft aan een open badkamer fijn te vinden, een ander vindt het soms
te open. Bijvoorbeeld een toiletdeur wat beneden en boven open is. Dit is aangepast en
dichtgemaakt. Oudere gasten waarderen het niet dat het menu op de tv te lezen is,
andere gasten vinden dit juist fijn. De één vindt een bed te hard, een ander weer te hard.
Hier wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden, maar kan tot op zekere hoogte.

 Is er een shuttle service?
Antwoord: Nee, zitten dichtbij PR. Er worden wel kaartjes verkocht in het hotel.

 Wat voor bouwactiviteiten zijn er nu gaande?
Antwoord: De centrale keuken is te klein voor grote buffetten. Er komt 100 vierkante meter
bij, bestaande uit een grote gekoelde werkruimte en een koeling. Verwachting is dat dit
rond juni 2019 klaar is. Stijn geeft aan dat het makkelijker is om de keuken uit te breiden,
dan om na de bouw erachter te komen dat de keuken te groot is.

 Heeft de McDonald’s impact?
Antwoord: Weinig, merken we niet. Vooral dat er nu buren zijn, is erg fijn voor de
omgeving.

 Waarom staat er een toekan op het hotel en geen valk?
Antwoord: De keuze voor de toekan had te maken met de aanschaf van vogelpark
Avifauna in Alphen aan den Rijn. Dit park had een toekan als logo toen het werd
overgekocht door familie Van der Valk. De valk was geen optie, omdat veel mensen na
de oorlog nare herinneringen hadden aan de roofvogel symboliek.

Stijn doet een voorstel om een open dag te organiseren voor de buurtvereniging. Het idee is om dan
in groepjes van maximaal vijftien personen een rondleiding te krijgen in het hotel. Bestuur pakt dit
op.

ALGEMEEN
info@bewonersvereniging-terborch.nl

SUGGESTIES VOOR ACTIVITEITEN (JONG & OUD)?
Meld deze via activiteiten@bewonersvereniging-terborch.nl

mailto:info@bewonersvereniging-terborch.nl
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