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BEWONERS VERENIGING KIEVITSDEL  

Jaargang nr .  21  A C T I V I T E I T E N  2 0 1 6  
( B V K =  B V K - L E D E N )  

( B L =  B L I K V A N G E R - L E D E N )  

( F R =  F R I T I L L A R I A - L E D E N )  

Extra ALV t.h.v.  Dieuwke 

Haak, Rid. Robertlaan 19. 

Zie extra bulletin Kievit 

18  aug. 

20.00u 

BVK 

Lustrum BVK in de steen-

fabriek  nabij kasteel Door-

werth. Middag en avond-

programma. 

Inschrijving voor 20 aug, 

2016. Uitnodiging separaat 

10 sep 

14.00 u/ 

 17.00u 

BVK 

  

 B V K  N I E U W S B R I E F   

 VAN DE VOORZITTER 
Beste leden, 

 

In vorige Kieviten heb ik gesproken over de verjonging in 

Kievitsdel en over de gevolgen voor de communicatie 

met onze verjongende achterban. Tijdens de nieuwjaars-

receptie en de Algemene Leden Vergadering heb ik ook 

uitgebreid aandacht gevraagd voor de toekomstige samen-

stelling van ons bestuur. Ik constateer dat er helaas weer 

geen reactie vanuit de leden bij het bestuur is binnengekomen. Waar het vóór de 

ALV van afgelopen maart nog leek dat het probleem van de bestuurssamenstel-

ling zich pas in 2017 zou gaan voordoen, heeft het verloop van de ALV en de 

daar gevoerde discussies onverwacht een aantal urgente problemen opgeleverd. 

 

Tijd dus om grootschalig de noodklok te luiden. Hierbij dus! 

 

Wat zijn deze urgente problemen: 

Er is met onmiddellijke ingang een vacature voor de functie van secretaris; 

Er is met onmiddellijke ingang een vacature voor de functie van penningmees-

ter; 

Er is met onmiddellijke ingang een vacature voor activiteiten; 

Er is vanaf volgend jaar maart een vacature voor voorzitter. 

 

Naast de gebruikelijke bestuurstaken zijn er ook nog diverse andere taken die 

binnen onze vereniging door vrijwilligers worden uitgevoerd en ook hier drei-

gen plaatsen vrij te vallen. Denk vooral aan “de Kievit” maar bijvoorbeeld ook 

aan de Zwemactiviteiten. Ook hier is continuïteit dringend gewenst, want bij-

voorbeeld ons huisblad “de Kievit” draagt in belangrijke mate bij aan de cohesie 

in de BVK en is ons gezicht naar buiten toe. Kortom, waar het er in maart 2016 

nog op leek dat alle functies goed ingevuld waren, hebben we nu een groot pro-

bleem. Een complete vernieuwing van de samenstelling van het bestuur met 

nieuwe leden en/of een re-shuffle van bestaande leden is op korte termijn nood-

zakelijk. 

Om deze situatie op te lossen zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wij 

willen een dringend beroep doen op al onze leden maar speciaal ook de jongere 

leden om na te denken of een functie binnen het bestuur of één van de andere 

BVK groepen iets voor u is en zo ja, om u dan als mogelijke kandidaat aan te 

melden. 

 

Wij zijn op zoek naar slagvaardige bestuursleden met voldoende tijd en toewij-

ding voor de uiteenlopende functies binnen ons bestuur. Er moet de bereidheid 

zijn om opnieuw na te denken over de kerntaken van het bestuur, de verdeling 

daarvan en het verantwoordelijk zijn voor de toegewezen taken. Ook moeten we 

goed nadenken over de wensen van onze leden en wat wij voor onze leden en 

begunstigers kunnen organiseren, e.e.a. uiteraard goed afgestemd met onze zus-

terverenigingen Blikvanger en Fritullaria. We moeten niet te veel hooi op de 

vork nemen maar wat we doen moet goed zijn. 

Daarnaast zijn we op korte termijn ook op zoek naar iemand die zou willen gaan 

meedraaien met de redactie van de Kievit, zodat de continuïteit van ons 
blad is gewaarborgd. 

U kunt natuurlijk altijd de huidige bestuur functionarissen persoonlijk benaderen 

om informatie over de vacatures in te winnen. 

 

Wij horen graag van u met een positief antwoord. 

 
Harry de Noord, Voorzitter BVK. 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
aug. 2016 

Van de redactie 
A. U was altijd gewend 

ieder kwartaal een uitgave 

van de Kievit te ontvan-

gen. Om het rondbreng-

schema van Buurtpreven-

tie en de Kievit in tijd met 

elkaar op te lijnen hebben 

we deze keer een kleine 

vertraging in de uitgaven 

van beide nieuwsbrieven 

moeten doorvoeren.  

Helaas was de toegezegde 

kopij ook niet altijd op 

tijd. Gewacht moest ook 

worden op commentaar 

van een externe deelne-

mer.  

Hiervoor bieden wij onze 

excuses aan. 

 

B. Extra bulletin   Kievit 

kunt u lezen vanaf pagina 

14: betreft extra ALV. 

C:/Users/Priebee/Documents/Interview
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  WAARGENOMEN 
  Dit is de grote parasolzwam, stond in de Baron van 

  Brakelllaan, bij nummer 3. 

  Hij is eetbaar, hij ziet er ook uit als een pannenkoek. 

  Beetje stroop erop en smullen. 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

REMEMBER DECEMBER 
 

Inmiddels weet iedereen dat de redactie 

van de Kievit op de voorpagina van het 

eindejaarsnummer een bijzondere kleu-

renfoto plaatst. Om een geschikte foto te 

vinden, hebben we altijd een oproep ge-

daan aan de leden en begunstigers om in 

hun collecties een passende prent te vin-

den en op te sturen naar de redactie die 

vervolgens dan door derden een winnen-

de foto selecteert. 

 

De gelukkige winnaar wint niet alleen de 

eer maar ook nog een fraaie fles wijn.  

Het aantal inzendingen is de laatste jaren 

wat magertjes geweest en daarom vragen 

we alle leden en begunstigers om iets 

meer actie te tonen en meer inzendingen 

te doen. 

 

Uw inzending kunt u tot 15 november 

2016  opsturen aan het secretariaat van 

de  BVK (bvk.secretaris@kpnmail.nl). 

 

De redactie hoopt nu dat door uw aller 

inzet de beoordelingscommissie voor een 

zware taak gesteld wordt. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg   

Bestuur BVK 

 Hr. H.E. de Noord- voorzitter     0317-319371 voorzitter@bvkievitsdel.nl  

 Hr. E.C. Priebee - secretaris     0317-316829 bvk.secretaris@kpnmail.nl 

 Mw. D. Haak -  penningmeester     06-48264930 ridi@jrpzone.net 

 Mw. M. van der Haak - bestuurslid      06-53925880  mvdhaak@prempire.com  

 Hr. K. Korsmit - bestuurslid      06-30725809 ken@korsmit.net 

  BVK contactpersoon Stichting Dorpsplatform Doorwerth  
 Hr. H. Reudink   (tijdelijk niet van toepassing)   0317– 313917 henny.reudink@hrconsult.nl 

 Redactiecommissie Kievit  

 Hr. E.C. Priebee Utrechtseweg 418  6865 CP Doorwerth 0317-316829 bvk.secretaris@kpnmail.nl 

 Hr. J. de Winkel Bar.v.Pallandtlaan 3   6865 BW Doorwerth 0317-313787 j.de.winkel2@planet.nl 

  PERSONALIA 

  Nieuw lid 

 Hr. E. Peltenburg/Mw. S. Verbaan  Ridder Robertlaan 19 

 Hr./Mw. M.van Glabbeek-van den Borg Laman Tripplantsoen 26 

 Lidmaatschap opgezegd 

 Hr/Mw. W.H. van Sloten   Schaapsdrift 2 

 Hr/Mw. G. Wammes    Van Aldenburglaan 3 

 Mw. W. Faber     Laman Tripplantsoen 26 

 Mw. M. Pols (beg.)    Houtsniplaan 11  

 Beëindiging lidmaatschap 
   Mw. I.N.J. Gerritsen (beg.)   Beethovenlaan 339 

Prijsuitreiking Kerstfoto 
Het aantal inzendingen was deze keer weliswaar niet erg groot. maar  die inzending die wel werd ont-

vangen werd gekenmerkt doorkwaliteit.  

Het beeld van de ingezonden foto was duidelijk, het laat zien de van der Molenallee met een belichting 

zoals maar zelden getoond. De foto was opgenomen in de Kievit van december 2015. 

Hoe kwam de winnares van de foto tot dat beeld?  Wel, haar echtgenoot John werd wakker op een gege-

ven moment en zei met een slaperig 

hoofd tegen de winnares Frouke : “kijk, 

eens wat een prachtig zonnige natuur, 

goed voor een foto”.   

Frouke net 65 geworden, kreeg als ca-

deau van haar echtgenoot een professio-

nele camera en van vrienden een cursus 

fotograferen.  Dankzij de cursus en de 

goede camera kon Frouke de winnende 

tegenlicht opname maken. 

Dus eigenlijk valt de prijs voor Frouke 

Burema een ook heel klein beetje aan 

John Meder toe, toevallig ook een wijn-

liefhebber en wijnkenner! 

 

Thuis bij Jan en Koosje de Winkel en in 

het bijzijn van Koosje en Jan de Winkel, 

Marion Priebee en John Meder overhan-

digde Erik Priebee, namens de redactie en het bestuur van de BVK, Frouke de zo fel begeerde fles wijn.  

Het is een eervolle vermelding waard , de redactie kon zelfs zelfstandig de beslissing nemen zonder ad-

vies in te winnen van derden. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

Cardanus bossen 

De secretaris heeft op 26 april 2016 een re-

guliere vergadering van de clusters bijge-

woond. Tijdens een dergelijke vergadering 

komen practische punten de clusters betref-

fende en buurtpreventie aan de orde. 

Een punt dat speciale aandacht trok was de 

melding van de wijkagent dat er in de Car-

danusbossen nabij het Doorweerd College 

mogelijkerwijs drugsgebruik en handel in 

de bossen plaatsvindt.  

 

AED 
De heer Hartsuijker  - coördinator AED aange-

legenheden, deelde mede dat er een AED voor 

Kievitsdel noord opgehangen zal gaan worden 

in Kievitsdel. 

 

Wat betreft de zuid-

zijde kan men de 

AED aantreffen in het 

Fletcher Hotel aan de 

Kabeljauwallee 

 

 

 
 

Bushalte Kievitsdel 
Berichtenuitwisseling tot dusver: 

Uw kenmerk: 1023198 16 feb. 2016 

Geachte heer Pribee, 

De bewoners Vereniging Kievitsdel en de di-

rectie van het Fletcher Hotel Doorwerth hebben 

bezwaar aangetekend tegen het feit dat de bus-

halte Kievitsdel is opgeheven. Zowel bewoners 

alsook gasten van het hotel maken regelmatig 

gebruik van het Openbaar Vervoer en zijn ge-

dupeerd door het vervallen van de halte. U 

vraagt of het mogelijk is om deze instapplaats 

op te nemen in de dienstregeling van lijn 352. 

Wij kunnen ons voorstellen dat u die wens 

koestert.  

Wij stellen het op prijs dat u de moeite heeft geno-

men om uw klacht kenbaar te maken want het 

helpt ons om onze dienstverlening te blijven ver-

beteren.  

De vervoersdeskundige van Breng behandelde uw 

melding en vertelde ons het volgende. De halte 

Kievitsdel in Doorwerth wordt niet weer in ge-

bruik genomen voor lijn 352. Daarvoor zijn meer-

dere redenen. Het was een van de minst gebruikte 

haltes van lijn 52. Bovendien is er voor de halte 

Kievitsdel een alternatief in de vorm van de ge-

lijknamige halte aan de Van der Molenallee. Deze 

haltes worden door lijn 51 twee keer per uur be-

diend wat, gegeven het geringe aantal in- en uit-

stappers, zonder meer redelijk is in onze ogen. Wij 

bieden u onze excuses aan voor het ongemak.   

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te heb-

ben geïnformeerd. Als u naar aanleiding van dit 

bericht nog vragen heeft, kunt u ons van maandag 

tot en met zaterdag van 08:00- 19:00 uur bereiken 

op telefoonnummer 0900 – 266 63 99. Wij staan u 

graag te woord. Wij verzoeken u hierbij altijd uw 

kenmerk door te geven. Dit nummer staat boven-

aan deze e-mail. 

 

Met  vr iendel ijke groet ,  WimSmeets 

Connexxion OV Klantenservice 

 
 

Uw kenmerk: 1027620  23 mrt. 2016 

Geachte heer Priebee, 

Naar aanleiding van het antwoord dat u van ons 

ontving met betrekking tot het door u ingediende 

bezwaarschrift wilt u graag nog een reactie op 

punt 7 daaruit. Wij kunnen ons voorstellen dat u 

ook op die vraag een antwoord wenst.   

De vervoersdeskundige van Breng vertelde ons 

dat uw optie wordt overwogen. Als in- en uitstap-

gegevens daartoe aanleiding geven, kan er op kor-

te termijn worden overwogen om de halte Mooi-

land te laten vervallen en Kievitsdel op te nemen 

bij lijn 352. Wij bieden u vooralsnog onze excuses 

aan voor het ongemak.    

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te heb-

ben geïnformeerd. Als u naar aanleiding van dit 

bericht nog vragen heeft, kunt u ons van maandag 

tot en met zaterdag van 08:00- 19:00 uur bereiken 

op telefoonnummer 0900 – 266 63 99. Wij staan u 

graag te woord. Wij verzoeken u hierbij altijd uw 

kenmerk door te geven. Dit nummer staat boven-

aan deze e-mail. 

 

Met vriendelijke groet, Wim Smeets 

C o n n e x x i o n  O V  K l a n t e n s e r v i c e 
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Infrastructuur in de wijk 
Geheel onverwacht werd het aanzien van onze wijk op bepaalde plaatsen onder handen genomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfaltering Ridder Robertlaan tussen Baron van Brakelllaan en van Aldenburglaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herstel voetpad/stoep  langs fietsstraat tussen Kabeljauwallee en Kievitsdel. 

 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

Asfaltering voor de stoplich-

ten van der Molenallee ter 

hoogte van restaurant  Kie-

vitsdel. 

 

 

Fantastisch, met dank aan de 

gemeente. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

Sloop huize Mooiland 
We hebben een vervolgopdracht uitgezet. Ik hoop 

dan ook dat het geheel snel tot een einde kan wor-

den gebracht. Maar het venijn zit hem in de staart 

en we moeten goed en zorgvuldig te werk gaan. 

Over de exacte planning kan ik nog geen duide-

lijkheid verschaffen. Dat is ook afhankelijk van 

de werkzaamheden zelf. Zoals u weet is het ge-

bied verdacht van explosieven. Hoewel ik de kans 

dat er iets wordt gevonden erg laag inschat, kan 

dit zeker van invloed zijn op planning.  

 

Vriendelijke groet, 

 

 Michiel Lucas | Manager Wonen 
 

Overlast 
De overlast  van de “hondenvrienden” neemt toe, 

is mijn waarneming, aldus een bewoner van de 

Ridder Rappardlaan.  Uitzonderingen daar gela-

ten, houden de hon-

denliefhebbers zich 

helaas niet aan de 

regel dat men een 

zakje en een schepje 

meeneemt om de uit-

werpselen op te rui-

men.  

Een dag na de ontdek-

king van de gefoto-

grafeerde drol, kwam 

mijn vrouw een ande-

re  hondenuitlaatster  

Vervolg Conexxion 

Uw kenmerk: 1029743/1027620 

Geachte heer Priebee, 

Allereerst bieden wij u onze excuses aan voor deze 

verlate reactie. In aanvulling op uw eerder inge-

diend bezwaarschrift en het antwoord dat u van ons 

ontving, stuurde u nog een bericht omtrent de halte 

Kievitsdel. Wij hebben uw e-mail wederom naar 

de vervoersdeskundige van Breng gestuurd. 

De kwestie halte Mooiland versus Kievitsdel is een 

vraagstuk waar we nog geen antwoord op hebben. 

We bekijken aan de hand van in- en uitstapcijfers 

van nu en voorheen of we de keuze voor Mooiland 

moeten herzien ten gunste van Kievitsdel. Als er 

een keuze wordt gemaakt voor Kievitsdel wordt dit 

naar verwachting in december van dit jaar doorge-

voerd met de ingang van de nieuwe dienstregeling. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te heb-

ben geïnformeerd. Als u naar aanleiding van dit 

bericht nog vragen heeft, kunt u ons van maandag 

tot en met zaterdag van 08:00- 19:00 uur bereiken 

op telefoonnummer 0900 – 266 63 99. Wij staan u 

graag te woord. Wij verzoeken u hierbij altijd uw 

kenmerk door te geven. U vindt dit bovenaan deze 

e-mail. 

Met vriendelijke groet, Wim Smeets 

C o n n e x x i o n  O V  K l a n t e n s e r v i c e 

 

Kenmerk 1027620 

Heer Smeets: zie mijn bijgevoegd bericht d.d. 8 

juni 2016 15:58 

 
Van: ec.priebee [mailto:prieb002@planet.nl]  

Verzonden: woensdag 8 juni 2016 15:58 

Aan: 'Connexxion Klantenservice (NoReply)' 

Onderwerp: RE: klachtenafhandeling 

 

Geachte heer Smeets, 

Dank voor uw reactie. 

Uit uw reactie blijkt dat u in overweging wilt ne-

men eventueel halte Mooiland te laten vervallen en 

halte Kievitsdel weer in gebruik te nemen. 

Zou u graag er op attent willen maken dat het nooit 

onze intentie is geweest middels onze ingediende 

klacht(en) tot dusver de twee bushaltes tegen el-

kaar uit te ruilen. Bushalte Mooiland wordt wel 

degelijk gebruikt door omwonenden en met name 

de schooljeugd. Wij hebben gepleit namens de ver-

schillende instanties voor handhaving van bushalte 

Kievitsdel lijn 352. 

Met belangstelling zien wij graag uw reactie in 

deze tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens BVK, VEPI, Fletcher Hotel en restaurant 

Kievitsdel,  

Erik Priebee - Secretaris BVK 
 

mailto:prieb002@planet.nl


7 

VAN DE BESTUURSTAFELvervolg 

Vervolg overlast 

tegen, waarvan de hond ook op de berm aan de 

Ridder Rappardlaan zijn behoefte deed. Toen 

mijn echtgenote daar een opmerking over maak-

te, werd er haastig opgemerkt dat men terug zou 

komen om het op te ruimen. De drollen liggen er 

nog! 

Ik denk dat als ik als betrokken bewoner weer 

iemand “betrap” , ik  een foto van de betreffende 

persoon maak.  Met een mentaliteit als deze , 

verbaast het mij ook niet dat er zo weinig animo 

van de bewoners was om de omgeving waarin 

we wonen schoon te maken (en houden) , zelfs 

op 12 maart j.l. , de BVK schoonmaakdag , is 

wel gebleken. 

 

Ook zou ik graag nog eens de aandacht vestigen 

op de groenstroken in onze wijk  die het geheel 

zo lieflijk aanzicht geven , niet bedoeld zijn om 

auto’s op te parkeren , noch om er honden be-

hoeften op te laten doen.  

Er is in de nabijheid bos genoeg.   WH 

 

 

Dierlijk ongemak 
( citaat: Ik voel me zo hulpeloos met die afschuwelij-

ke dieren ) 

James Joyce, over loslopende honden 

 

Een jaarlijks terugkerende klacht van sommige 

medebewoners van onze lommerrijke omgeving 

is de fecaliën uitstoot van de gewone huishond. 

Uit de klachtenstroom blijkt duidelijk dat hier 

sprake is van een twee deling. “The have's and 

the have not's”. Maar dit doet niet ter zake, het 

gaat hier toch wel over een gefundeerde klacht. 

Honden kunnen leren in huis zindelijk te zijn; 

eenmaal buiten echter voelen ze zich vrij om te 

laten vallen wat ze kwijt willen/moeten en dan 

worden ze steevast begeleid door hun meester of 

meesteres. 

De dieren, die helemaal niet zo dom zijn als me-

nig mens in zijn hoogmoed wel denkt, weten 

nog niet beter. Het is dus aan hun liefdevolle 

bezitter hen te onderwijzen over hun afvalver-

werking. 

Ik geef toe dit is een stuk moeilijker dan de huis-

training, maar de gelukkige bezitter wil toch ook 

niet dat de arme niet-bezitter een uitglijer maakt 

om daarna een klacht in te dienen bij de redactie 

van uw lijfblad. 

Uw lijfblad kan alleen maar opschrijven wat 

zoal leeft en plaats vindt in deze buurt. Deze 

signaalfunctie kan soms positief werken. 

 

 

Een ander probleem is het om uw levensgezel bij te 

brengen wat we nu eigenlijk van hem of haar ver-

wachten als we buiten zijn. De hond ziet daar in de 

vrije natuur 1 grote pies en poepplaats en die heeft 

ook nog een signaalfunctie voor andere honden zo-

als; vandaag ben ik hier al geweest. 

Vandaar de voorkeur voor stoepen en bermen, zeg 

op geurafstand. Het is daarom soms moeilijk een 

andere gewoonte ze aan te leren. 

Nu bestaat er ook nog een andere benadering voor 

het huishondefaecalieenprobleem. Er zijn enkele 

mensen op het idee gekomen om een pvc poepver-

wijderaar bij zich te dragen om het wangedrag van 

hun geliefde goed te maken en aldus zich minder 

verstoten te voelen in hun leefomgeving. 

Er zijn mij zelfs 3 burger initiatieven bekend, n.l. 

bewoners die aan paal of boom een aantal plastic 

zakjes hebben ge-

hangen om de uit-

laters van dienst te 

zijn. De gevulde 

zakjes moeten dan 

nog wel in de daar-

voor bestemde af-

voer en niet in het 

regenwater afval-

putje. 

Inmiddels is er nog 

iets te klagen, ik 

vind van een ande-

re orde, en betreft 

paardenpoep. Nu 

wil ik hier toch een 

andere waarde aan 

geven. Een paard is 

namelijk een edel dier en dat wordt aangegeven in 

de benaming van zijn onderdelen. Een paard heeft 

b.v. een mond en benen, waarmee het wel eens te-

gen onze poot trapt. Dus ook een paard poept niet 

maar een paard mest, en dit geeft al een meerwaarde 

voor dit dier. Ik kan me nog de tijd herinneren dat 

als er een paard door de straat liep bewoners al met 

stoffer en blik klaar stonden om deze waardevolle 

uitwerpselen te pakken en wel om hun moestuin 

meer product te doen geven. 

Een edel uitwerpsel dus ook al en de hoeveelheid is 

ook niet over het hoofd te zien, dus geen kans op 

uitglijers. Laten we de paar paarden die nog ge-

bruikt worden met een nostalgische blik bezien en 

vooral, wegens zijn waarde in het verleden en ze 

bedanken voor hun arbeid voor ons in vroeger tij-

den. 

Dit stukje is ten dele ook educatief bedoeld. 
J.de W. 
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VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

 Herrie in de Brakelstaete 
  
De Brakelstaete wordt bewoond door 4 Zilver-

brakelkippen, 2 Franse Maranskippen en Monsieur 

le Coq, een Marans Haan. 

 Op een middag, na even te zijn weg geweest, trof ik 

iets heel vreemds aan in de kippenren. Er was geen 

haan of kip te bekennen en in de kas zat een grote 

vogel uit te rusten. Er lagen veel veren en een half 

opengescheurde kip. Het was een havik en ik kan u 

wel vertellen, dat hij vlakbij bijzonder groot en 

angststaanjagend is. Ik heb mijn capuchon van jas 

opgezet, bezemsteel gepakt en erop af. Dat was snel 

bekeken, hij ging vliegen van de één naar de andere 

hoek, maar vloog zich steeds vast en kon er niet uit, 

omdat er een net overheen gemaakt was (tegen 

“indringers”). 

Ik dacht laat 

ik maar in het 

hok kijken of 

ik nog kippen 

of een haan 

zie en jawel in 

hun verblijf 

zaten een kip 

en de haan, 

angstig in een 

hoekje. 

Verder niets 

te bekennen. 

Ik ben naar 

mijn naaste 

buurvrouw gelopen en gevraagd of zij iets gezien of 

gehoord had. Dit was niet het geval, maar ze gaf een 

goede raad om de dierenambulance te bellen en die 

zouden de roofvogel wel kunnen vangen. 

Zo gezegd, zo gedaan, met een kwartiertje waren ze 

er. 

Met een groot net en grote zware handschoenen 

hadden ze hem snel. De vogel werd gebracht naar de 

vogelopvang in Wageningen. 

De dame van de ambulance heeft me geholpen om 

te zoeken naar eventuele overgebleven kippen. Ze 

zaten op moeilijke plekken, maar op eentje na was 

het span weer compleet. Erg van slag, maar na 2 

dagen in het hok liepen ze weer vrolijk in de grote 

ren. 

 Uiteraard heb ik de mensen van de dierenambu-

lance heel hartelijk bedankt en een donatie gegeven. 

(het is gratis voor “ wilde dieren”, die dus van nie-

mand zijn.) 

Na enkele dagen is ze, (het was een vrouwtjeshavik) 

weer vrij gelaten in haar territorium, dus hier in 

Doorwerth. 

Ik hoop dat de havik voorlopig weg blijft bij mijn 

kippen.  JNM 

Overhangend groen 
 

Wij wonen in een prachtige leefomgeving met 

veel groen. 

Het is altijd een genot door de wijk te lopen en  te 

genieten van de verschillende tuinen. Maar dat is 

alleen mogelijk wanneer de voetpaden goed toe-

gankelijk zijn. Met het groeizame huidige weer is 

het misschien enkelen van u ontgaan dat ook plan-

ten en met name struiken dan de neiging hebben 

door en over de erf afscheiding te gaan groeien, 

zelfs zo ver dat in sommige gevallen een belen-

dend voetpad een goede doorgang voor passanten 

moeilijk maakt. Met name is dat het geval in de 

Baron van Pallandtlaan, de Ridder van Rappard-

laan en de Ridder Berhardlaan. 

Het zou bijzonder op prijs worden gesteld als be-

woners waar overhangend groen het geval is, dit 

in voldoende mate verwijderen. 

Het genot om door de wijk te lopen zal dan onge-

twijfeld voor menigeen nog prettiger en fijner 

worden. 
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De vreemde kast 
Ons lid, Raymond den Burger, heeft onlangs contact met Liander gehad en zijn zorgen geuit over de met 

plastic bedekte hoogspanningskast die zich in de Kennedylaan bevindt. 

Op 7 april j.l. werd de heer den Burger, na een onderzoek van de buitendienst van Liander, middels een 

email  van de gemeente over de stand van zaken als volgt ingelicht: 

  Het gaat hier (gelukkig) niet om een hoogspanningskast of mast. 

  Het betreft een laagspanningskast. Deze kast was bij Liander al in beeld en is inmiddels als 

 veilig beoordeeld. 

  De plastic hoes was uit voorzorg aangebracht, maar was eigenlijk niet nodig. 

  Binnenkort zal deze hoes dan ook worden verwijderd. 

Liander en de gemeente, intussen ook geïnteresseerd , hopen dat hiermede de ongerustheid is weggenomen 

alsmede de betrokkenheid voor uw buurt.  

 

Als u n.a.v. deze mail nog vragen heeft , kunt u daarvoor bij mij terecht,. Ik zorg dan voor dat e.e.a. bij de 

juiste persoon van Liander terecht komt. 

Met vriendelijke groet, 

Colette Hendriks 

Openbare Orde en Veiligheid/Crisisbeheersing & Rampenbestrijding 

Gemeente Huis Oosterbeek 

 

 

 

Heveahaven 
Op 18 april droeg wethouder Erik Heinrich de steiger formeel 

over aan de Stichting Heveahaven; dit is tevens het moment dat  

het vaarseizoen is begonnen. 

 

De droom van Oscar Hollink werd op 21 mei  in de namiddag 

gerealiseerd.  De Heveahaven langs de Fonteinallee werd offici-

eel geopend door de wethouder door het “gooien” van en fles 

bubbels. Voorzitter Hollink, staand in een fel rood amphibi-

achtig voertuig , kwam “aanvaren” en knipte op spectaculaire 

wijze een lint door. Vervolgens werden de vlaggen  van 100 jaar 

Heveadorp  en  Heveadorphaven opgehangen.  

Ongeveer 150 personen waren aanwezig en genoten van het 

prachtige weer , het spektakel en het rijke assortiment aan spij-

zen en dranken.  

 

 

 

De eerste 2 passanten waren al geboekt en de 

vaste ligplaatsen waren nagenoeg vergeven 

middels de verstrekking van een certificaat.  

De Heveahaven wordt gerund op basis van 

vrijwilligers, u kunt zich nog aanmelden, al-

dus Oscar Hollink. 

 

Zo druk het tijdens de opening was , zo rustig 

en vredig lag de kleine haven (49 aanlegplaat-

sen) er door de week bij.  Heb begrepen dat 

Oscar het hierbij niet laat en al sterk denkt 

aan uitbreidingen, zoals een gezellige HORE-

CA-voorziening met sanitaire faciliteiten. 

Wie weet? 

VAN DE BESTUURSTAFEL vervolg 

Wethouder Erik Heinrich 
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Koffieochtend bij Ad en Sietske Ebus 
Op 14 april 2016 vonden 19 personen 

van de 22 aanmeldingen hun weg naar 

huize Ebus aan de Utrechtseweg. Voor-

zitter Harry de Noord opent de bijeen-

komst en vindt het geweldig dat Sietske 

bereid is gevonden iets te vertellen over 

haar “uit de hand gelopen hobby” - Reis-

fotografie- maar dat niet alleen, maar ook 

nog aangeboden heeft als gastvrouw 

(samen met gastheer Ad)  op te treden. 

Sietske begint haar presentatie met de volgende formulering: “In een land van blinden is één-

oog koning”, en vertelt  in het kort hoe alles zo tot stand is gekomen; kortom ”ze ging digitaal”. 

Ze heeft een spiegelreflex camera ge-

kocht en de nodige cursussen gevolgd. 

Maar hoe dan ook, “het was een heel 

gedoe om controle te krijgen over al die 

knopjes”. 

Stapsgewijs is zij gaan proberen het vak 

fotograferen onder de knie te krijgen. 

Het begon met grote reizen vanaf 2007, 

het jaar waarin Ad en Sietske 30 jaar 

zijn getrouwd. De daarop volgende jaren 

lieten een duidelijke progressie zien in 

de fotografische resultaten daarbij den-

kend aan kwaliteit en diversiteit van onderwerpen. Zo was iedere reis een vorm van een leerpro-

ces en werden de fotoresultaten getoetst aan bepaalde op de cursussen geleerde doelstellingen. 

 Reis 1: 2007 Tanzania . Doel: uitproberen, stilzitten in het veld en geduld hebben: “van 

een beer uitgesneden in hout tot krabben op het strand”. 

 Reis 2: 2007 Patagonia. Doel: zoeken naar moment dat dieren iets spectaculairs aan het 

doen zijn. Het gaat met name om pinguins, zeeolifanten, etc. 

 Reis 3:  2010 Alaska. Doel: hoe maak ik mooie composities van een object veraf en hoe 

ga ik met schaduwwerkingen om. Zalmen vangen, uren wachten en staan om goed shot 

dat zalm gevangen wordt in deelmoment op te  kunnen nemen; beren en elanden kijken op 

permafrostvelden.  

 Reis 4: 2011 Botswana. Doel: Kennis opdoen als lid van fotoclub Arnhem. Close-up ma-

ken, wachten tot juiste moment daar is en zoeken naar structuren. Veel vogels spotten, je 

moet alert zijn, ze zijn zo weer weg. Geduld wordt beloond. Wacht op het goede uur tot 

de zon gunstig staat voor het nemen van een foto. Voorbeelden van olifanten met jongen , 

scharrelaar vogels, luipaard in boom , etc. 

 Reis 5: 2013 Spitsbergen. Doel: objecten er uit lichten en dichterbij halen van b.v. kolo-

nies Alken, IJsberen met jongen ( flossende ijsbeer). 

 Reis 6: 2014 Hokkaido/Japan. Doel: meereizen met fotografen en zoeken naar mooie 

plaatjes , zoeken naar dynamische beelden (actie foto). Proberen gesoleerde plaatjes te 

maken (b.v. 1 kraanvogel uit een grote groep). Uren staan en wachten. 

 Reis 7: 2014 IJsland. Doel: “zoek het vogeltje”. Proberen close-ups van pappagaaiduikers 

te maken.  

 Reis 8: 2014 Namibia. Doel: landschappen en overzichtsfoto’s maken. Prachtige gele- en 

rode duinen met de Dode Vallei. In geringe mate grote dieren aanwezig; lokale bevolking 

(Himba’s) heeft kleurrijke kleding aan.    

VERSLAGEN  
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 Macrofotografie: momenteel heeft Sietske uitgebreide interesse in macrofotografie 

(insecten, bloemen, etc.). 

 

Al met al was het een zeer boeiende voor-

dracht met prachtige foto’s waarin in de 

loop van de tijd duidelijke progressie was 

waar te nemen.  

Marina van der Haak overhandigt tot slot 

aan Sietske bloemen en een fles wijn als 

blijk van appreciatie en dank. 

Harry de Noord vindt de lezing zeer interes-

sant en hoopt dat een traditie zich voortzet 

dat de gastvrouw ook voortaan een lezing houdt tijdens een koffieochtend. Applaus1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derde lustrum van de kunstclub “De Blikvanger” 
Wat een geluk heeft iedereen gehad. De enig mooie en  warme dag van die week was   

zaterdag 21  mei , de dag waarop de Blikvanger haar derde lustrum vierde in de tuin 

“de lage Oorsprong” te Oosterbeek. Na een hartelijk welkom door de voorzitter, een 

prosecco in de hand, een praatje hier en daar, ging men op weg naar het amfitheater.  

 

Aldaar heeft een ieder zich buitengewoon kunnen 

vermaken  bij het aanschouwen van een geweldig 

formaat badkuip gevuld met twee prachtig zin-

gende zeemeerminnen. De act die zij verzorgden 

was zeer vermakelijk en één van de leden werd 

vrolijk betrokken bij het geheel. Het zonnetje 

scheen nog steeds toen we terug gingen naar de 

grote overkapping met tafeltjes en stoelen en de 

plek van waaruit een buffet uitgestald was.  Intus-

sen was daar een gitarist gearriveerd die het ge-

zelschap tijdens de maaltijd liet genieten van zijn 

spel. Het bleef vrij rustig want in die omgeving is 

veel lawaai ten zeerste verboden door de omge-

ving. 
 

VERSLAGEN vervolg 
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Vervolgens had iedereen tussentijds een kans 

om het beste “elfje” te creëren wat door een 

deskundige jury beoordeeld werd. Allen heb-

ben bovendien een programma en een ge-

denkboekje ontvangen. De voorzitter lichtte 

tot slot van de bijeenkomst  toe hoe dit boekje 

– een overzicht van de activiteiten die in deze 

15 jaar hebben plaats gevonden, verluchtigd 

met veel foto’s - tot stand is gekomen. 

 

Last but not least was er de mogelijkheid om 

in de tuin te blijven om aanwezig te zijn bij 

de openlucht film die later op de avond draai-

de. Meer dan de helft van de leden is geble-

ven. Het was een meer dan gedenkwaardige 

middag en avond. 

VERSLAGEN vervolg   Vervolg derde lustrum …. 
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Een geweldige ervaring ….. 
Onze leden Norbert Mergen en Marijke Metz , woonachtig aan de Utrechtse-

weg, zijn en blijven actief ,sedert 2004 , in een poging tot een groener leven. 

Zij geloven niet in het dogma van voortdurend streven naar economische 

groei, er is meer tussen hemel en aarde , waarbij ze niet doelen op spirituele 

aspecten maar wel terug naar de wortels. 

Middels een uitgebreide agenda van activiteiten proberen ze gestalte en be-

kendheid te geven aan iedereen die geïnteresseerd is in een groener leven en in 

hun ECO-tuin. Bezoeken, rondleidingen , workshops, lezingen  en demonstra-

ties zijn zo wat activiteiten die zij bieden. 

 

Op 9 juli j.l. hadden ze een 

open lunch georganiseerd 

bestaande uit verschillende 

gerechten met verrassende 

smaken onder het  thema 

“Een kennismaking met 

eetbare bloemen en plan-

ten”. 

Drankjes puur natuur,  sala-

de en een bijzondere lunch 

met speciale aandacht voor 

het gebruik van kruiden. 

 

De lunch werd verzorgd door Deborah Megens en  Cokkie van Leeuwen van Frutti Confetti. 

Een werkelijk voortreffelijke lunch was het, samengesteld uit smaakvolle planten , bloemen en zaden.  Een 

gezellig opgemaakte tafel waar de nodi-

ge gasten overal uit den lande aanzaten. 

 

Een greep uit het menu: Mini gazpacho 

met kruidenolie en goudbloemblaadjes; 

Gevulde omelet rol met rode melde, 

courgette, home made geitenkaas en 

bloemen van de dag; Tabouleh -

verrassende bulghur salade met bloem- 

en kappertjes van Oost-Indische kers; 

Gemengde salade van eetbare planten en 

slasoorten met kruidige dressing ; Wal-

notenbrood met doperwtjes spread en/of 

zoet beleg; Gekonfijte walnootschijfjes; 

Inclusief koffie/thee/limonade en een combi toetje van Chocolade bietjes gebak en Clafoutis van kersen met 

verveine. 

 

Een geweldige ervaring die echt zeer goed smaakte. Een waar succes , zeker voor herhaling vatbaar. 

Tot slot een korte rondleiding door de tuin waar alle planten en bloemen werden getoond die wij kort tevo-

ren tot ons hadden genomen. 

VERSLAGEN vervolg 
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Extra bulletin – De Kievit 

 
Beste leden en begunstigers,  

 

Hierbij ontvangt u een extra bulletin van De Kievit. Een bijzondere uitgave vanwege een 

bijzondere reden. 

 

De reden voor dit extra bulletin is ter reparatie van de verwarring die tijdens de ALV van afgelopen 10 

maart over de jaarcijfers was ontstaan. Hierdoor kon er tijdens de vergadering geen uitspraak worden ge-

daan over de winst- en verliesrekening en balans 2015. 

In dit extra bulletin legt de penningmeester uit wat de aanleiding was, en welke stappen na de ALV zijn 

genomen om de zaken te verduidelijken. De penningmeester presenteert ook een verbeterde winst- en ver-

liesrekening en balans 2015 en begroting 2016 in dit bulletin. De aanpak is zorgvuldig geweest en de reac-

ties van betrokkenen zijn positief.  

Zo laat de kascommissie weten dat het hen spijt dat de onvolkomenheden niet zijn opgevallen tijdens de 

kascontrole en dat zij beiden door omstandigheden ook niet aanwezig konden zijn bij de ALV.  De kascom-

missie, bestaande uit Erik Damen en Jack Kraijkamp, hebben laten weten dat zij zich helemaal kunnen vin-

den in de verbeterde presentatie.  

Ook de heer Bruning, die de onvolkomenheden aan de orde stelde tijdens de ALV, heeft laten weten dat hij 

de verbeterde presentatie heel helder en duidelijk vindt, het heeft zijn vertrouwen in de penningmeester al-

leen maar versterkt. Hij laat weten dat beide hoofdpunten, te weten de dubbeltelling en de vermogensaan-

sluiting goed zijn opgelost. De voorgestelde balanscorrectie is aanvaardbaar en op een duidelijke manier 

toegelicht. De heer Floor Bruning pleit wel voor een gewijzigd boekhoudsysteem, wat het opstellen van de 

jaarstukken veel eenvoudiger zal maken. Een mooie uitdaging voor de volgende penningmeester! 
Harry de Noord 

Voorzitter 

 

Toelichting op de verbeterde winst- en verliesrekening 2015 en balans 2015 Bewonersvereni-

ging Kievitsdel (BVK). 

Algemeen 
Op 10 maart 2016 is de winst- en verliesrekening en balans 2015 van de BVK besproken op de Algemene 

Ledenvergadering (ALV).  De toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 2015 was onduidelijk 

en heeft geleid tot vragen. De vragen konden niet direct tijdens de vergadering worden beantwoord, de 

ALV kon derhalve geen uitspraak doen over de financiële stukken. 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen op de ALV heb ik contact opgenomen met de heer Floor Bruning, 

gezamenlijk zijn de verwonderpunten die tijdens de ALV naar voren zijn gebracht aan de keukentafel door-

genomen. 

De aanleiding van de verwonderpunten was de veronderstelling dat de vergaderkosten 2015 dubbel waren 

opgenomen in de winst- en verliesrekening. Tijdens het ‘keukentafelgesprek’ is aangetoond dat er geen 

sprake is van een dubbeltelling. De veronderstelling werd veroorzaakt door een onduidelijke toelichting. 

Tijdens het ‘keukentafelgesprek’ werden ook nog enkele andere verbetersuggesties in de verantwoording 

besproken. 

Naar aanleiding van de opmerkingen presenteer ik u met toelichting een verbeterde winst- en verliesreke-

ning 2015, balans 2015 en begroting 2016. Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende inzage geef in het 

financiële reilen en zeilen van de BVK en dat u alsnog decharge kunt verlenen aan het bestuur. 

Voor mij persoonlijk zal dit de laatste financiële verantwoording zijn voor de BVK. Ik heb ervaren dat ik de 

maandelijkse boekhouding prima op orde kan houden, maar geen ervaring heb met het opstellen van een 

jaarlijkse financiële verantwoording welke hebben geleid tot fouten en gedoe. Ik heb besloten te stoppen als 

penningmeester. Ik draag het stokje over zodra een opvolger is gevonden. 

Procdure 
Uitgangspunt, de financiële jaarstukken zijn tijdens de ALV niet goedgekeurd maar ook niet afgewezen. Er 

is dus nog geen besluit genomen over de financiële jaarstukken. Het bestuur stelt zich daarom op het stand-

punt dat artikel 7.5 van het Huishoudelijke Reglement, vastgesteld op 19.03.2009, de herstelprocedure in-

dien goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, niet in werking treedt. Er wordt dus 

geen aparte commissie ingesteld en geen andere kascommissie samengesteld. 
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Het bestuur heeft uit zorgvuldigheid echter wel de volgende stappen gezet zodat met vertrouwen de financi-

ële jaarstukken alsnog kunnen worden vastgesteld: 

* Afspraak door penningmeester met de heer Floor Bruning om de opmerkingen tijdens ALV naar vo-

ren gebracht te bespreken. 

* Informeren huidige kascommissie en de heer Floor Bruning over verbeterde toelichting, winst- en 

verliesrekening en balans 2015. 

* Via een extra nieuwsbrief de leden informeren. 

* Een extra ALV, met één agendapunt, enkel en alleen gehouden voor het goedkeuren van de fi-

nanciële jaarstukken 2015. Deze extra ALV wordt gehouden op donderdag 18 augustus 2016 , 

te Ridder van Rappardlaan 9 van 20.00 uur tot 20.10 uur. 

Leden 
Het aantal leden is gestegen met 8, 6 leden en 2 begunstigers. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in 

2015 5 leden en 2 begunstigers al hebben aangegeven hun lidmaatschap te beëindigen met ingang van 1 

januari 2016. Ook zijn 3 leden met ingang van 1 januari 2016 begunstiger geworden door verhuizing. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er waren in 2015 182 betalende leden en 12 betalende begunstigers. De ledenbijdrage is van 3 leden niet 

voor 31/12/2015 ontvangen. Daarnaast heeft het hotel als begunstiger in 2015 geen bijdrage gestort. De be-

gunstigersbijdrage voor het hotel bedraagt € 170. De penningmeester gaat in gesprek met het hotel om te 

bespreken of dit eenmalig was. 

 Leden Begunstigers Totaal 

Per 1/1/2015 179 11 190 

Nieuw +6 +2 +8 

Overleden    

Lid > begunstiger    

Opgezegd    

Per 31/12/2015 185 13 198 
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Winst- en verliesrekening 

De presentatie van de winst- en verliesrekening 2015 is aangepast. Bovenstaand zijn de daadwerkelijk in 

2015 ontvangsten en uitgaven opgenomen. Aangezien ik voorheen ook rekening hield met andere posten 

zoals de ontvangen contributies 2015 betaald in 2014, is er sprake van een ander resultaat. 

 

Inkomsten 

Twee leden hebben de contributie 2014 betaald in 2015. 

De contributies 2015 zijn voor een deel ook al voldaan in 2014 en zijn in bovenstaand overzicht niet 

gepresenteerd. Overall zijn er 3 leden die de contributie over 2015 nog niet hebben betaald en 1 lid de 

contributie over 2014 nog niet heeft voldaan. 

Het hotel heeft de begunstigersbijdrage over 2015 niet voldaan. 

De post diversen is nog steeds wat hoog omdat een paar niet-BVK leden (bij wijze van uitzondering) 

gebruik maken van de sportfaciliteiten in het hotel en hiervoor een extra bijdrage betalen. 

De ledenbijdrage aan activiteiten zijn deelnemersbijdragen voor de barbecue. 

Het sporten bij het hotel kost de vereniging niets; inkomsten en uitgaven vallen in principe tegen elkaar 

weg. 

Er is 7 maal inschrijfgeld ontvangen, 1 maal inschrijfgeld is ontvangen van een nieuw lid die per eind 

2015 al is ingeschreven. 

Uitgaven 

De secretariaatskosten zijn lager dan begroot, met dank aan de secretaris. 

Met vergaderkosten wordt de jaarlijkse ALV bedoeld. 

 Er zijn ook weer een tal van activiteiten georganiseerd, de volgende activiteiten zijn verantwoord onder 

‘sociale activiteiten’; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

De vergaderkosten zijn apart opgenomen in de W&V rekening. De opschoonactie is niet doorgegaan. 

Winst- en verliesrekening 2015 01/07/16 16:29

INKOMSTEN begroot 2015  realisatie 2015 verschil UITGAVEN begroot 2015  realisatie 2015 verschil

a b c a b c

0 contributie 2014 -€                   34,00€                  34,00€              Lustrum fonds 900,00€                    900,00€                    

1 Contributies leden 2015 3.000,00€            2.329,00€              -671,00€           Secretariaatskosten 150,00€                    58,32€                      -91,68€               

2 Contributies begunstigers 2015 300,00€               200,00€                -100,00€           Vergaderkosten 600,00€                    402,75€                    -197,25€             

3 Contributie bedrijfs begunstigers 2015 170,00€               -€                     -170,00€           Sociale activiteiten 2.500,00€                 3.033,29€                  533,29€              

4 Entreegelden 20,00€                35,00€                  15,00€              Website 50,00€                      25,56€                      -24,44€               

5 Rente bank Robeco 50,00€                55,71€                  5,71€               "De Kievit" en andere mailings 700,00€                    544,30€                    -155,70€             

6 Diversen 100,00€               128,00€                28,00€              Bankkosten 150,00€                    147,50€                    -2,50€                 

7 Contributie leden 2016 -€                   986,00€                986,00€            Onvoorzien 250,00€                    -€                         -250,00€             

8 Contributie begunstigers 2016 -€                   20,00€                  20,00€              

Contributie bedrijfs begunstigers 2016 -€                     -€                   

9 (Leden)bijdragen activiteiten 1.000,00€            1.290,00€              290,00€            Correcties sporten hotel 2014 120,00€                    120,00€              

10 Sporten Golden Tulip 2015 6.500,00€            6.520,00€              20,00€              Sporten Golden Tulip 2015 6.500,00€                 6.840,00€                  340,00€              

Sporten Hotel 2016 -€                   640,00€                640,00€            -€                          

-€                   -€                 Resultaat -660,00€                   165,99€                    825,99€              

Totaal 11.140,00€           12.237,71€            1.097,71€         totaal 10.240,00€                12.237,71€                1.097,71€            

 Nieuwjaarsbijeenkomsten  € 608,05 

 BBQ  € 2109,72 

 Koffieochtenden  € 108,91 

 Glûhweinavond  € 124,37 

 Diversen  € 82,24 

 Totaal  € 3033,29 
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Balans 

 
 

Zoals bij de winst- en verliesoverzicht al toegelicht hebben bijna alle leden hun contributie voor 2015 voldaan. De nog te 

ontvangen contributies zijn apart vermeld onder Activa. Het vermogen is € 165.99 gestegen. 

 

Bij de Passiva zijn vooruitbetalingen opgenomen van respectievelijk de sporters die in december 2015 al hebben betaald 

voor januari 2016 en idem van de leden die in 2015 al hun contributie voor 2016 hebben voldaan. Door de naamsveran-

dering van het hotel is er even onduidelijkheid geweest over de adressering van de facturen, dit maakt dat het hotel de 

sporters nog niet volledig heeft gefactureerd. Er moet nog een correctie plaatsvinden van € 280 euro aan het hotel. 

 

Het vermogen is dit jaar gestegen met € 165.99. Mogelijk zijn er vorig jaar ook fouten gemaakt in de presentatie van de 

cijfers waardoor het nu noodzakelijk  is een balanscorrectie te maken van € 282. 

 

Begroting 

 

In de ALV van 2013 is besloten dat er jaarlijks circa €660,- wordt ingeteerd, totdat een vermogen is bereikt 

ter grootte van 50% van de jaarlijkse inkomsten (€ 1500.-). Het voorgenomen peil is in tegenstelling als be-

noemd op de ALV van 10 maart 2016 nog niet bereikt. De begroting is dus gelijk als 2015 opgezet voor 2016. 

Het lustrumfonds zal in 2016 worden aangesproken om het lustrumfeest te organiseren. 

 

 

 

Doorwerth, 1 juli 2016 

Dieuwke Haak, penningmeester BVK. 

BALANS BVK 2015 01/07/16 16:29

ACTIVA 31/12/14 01/01/2015 31/12/2015 PASSIVA 31/12/14 01/01/2015 31/12/2015

1 ING 2.530,17€            2.530,17€            3.526,45€                reservering lustrum 2.700,00€     2.700,00€     3.600,00€            

2 Robeco 4.568,28€           4.568,28€           4.623,99€               kortlopende schulden 80,00€         80,00€         -€                   

3 Kas 135,76€              135,76€              149,76€                  langlopende schulden -€            -€            -€                   

4 Debiteuren (nog te ontvangen contributie 2014) 51,00€                51,00€                17,00€                    Vooruitbetalingen sporten hotel 600,00€       600,00€       640,00€              

5 Debiteuren (nog te ontvangen bedrijfsbeg. 2015) -€                   -€                   170,00€                  vooruitbetalingen Leden 2016 737,00€        737,00€        1.006,00€            

6 Debiteuren (nog te ontvangen contributie 2015) 51,00€                    Correctie aan hotel 40,00€         40,00€         280,00€               

7 vermogen 3.128,21€     2.846,21€     3.012,20€            

8

Balanscorrectie Balans correctie 282,00€        -€                   

totaal 7.285,21€            7.285,21€            8.538,20€                totaal 7.285,21€     7.285,21€     8.538,20€            

BEGROTING BVK 2016 01/07/16 16:29

INKOMSTEN begroot 2015 realisatie 2015 begroot 2016 UITGAVEN begroot 2015 realisatie 2015 begroot 2016

contributie 2014 -€                           34,00€          -€            Lustrum fonds 900,00€       900,00€         900,00€       

Contributies leden 2015 3.000,00€                    2.329,00€      -€            Secretariaatskosten 150,00€       58,32€          150,00€       

Contributies begunstigers 2015 300,00€                      200,00€         -€            Vergaderkosten 600,00€       402,75€         600,00€       

Contributie bedrijfs begunstigers 2015 170,00€                      -€             -€            Sociale activiteiten 2.500,00€    3.033,29€      2.500,00€    

Entreegelden 20,00€                        35,00€          20,00€         Website 50,00€         25,56€          50,00€         

Rente bank Robeco 50,00€                        55,71€          50,00€         "De Kievit" en andere mailings 700,00€       544,30€         700,00€       

Diversen 100,00€                      128,00€         120,00€       Bankkosten 150,00€       147,50€         150,00€       

Contributie leden 2016 -€                           986,00€         3.060,00€    Onvoorzien 250,00€       -€             250,00€       

Contributie begunstigers 2016 -€                           20,00€          220,00€       -€            -€             -€            

Contributie bedrijfs begunstigers 2016 -€                           -€             170,00€       -€            -€             -€            

(Leden)bijdragen activiteiten 1.000,00€                    1.290,00€      1.000,00€    Correcties sporten hotel 2014 -€            120,00€         -€            

Sporten Golden Tulip 2015 6.500,00€                    6.520,00€      6.500,00€    Sporten Golden Tulip 2015 6.500,00€    6.840,00€      6.500,00€    

Sporten Hotel 2016 -€                           640,00€         -€            -€            -€             -€            

-€                           -€             -€            Resultaat 660,00-€       165,99€         660,00-€       

totaal 11.140,00€                   12.237,71€    11.140,00€  totaal 11.140,00€  12.237,71€    11.140,00€  

TOELICHTING:

1. Er wordt uitgegaan van 180 leden en 11 begunstigers 2. Er wordt uitgegaan van 1 ALV (in maart)


