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Van de Burgemeester.
Even leek het er op of Droevendaal af was.
Geen graafmachines meer, geen zomaar
verdwenen moestuinen, wèl energiezuinige
barakken die dat ook werkelijk zijn. De
waarheid is anders. Om bij het laatste te
beginnen: onderzoek van Milieubedrijf
2000
heeft
aangetoond
dat
het
energieverbruik van de gemiddelde barak
ver boven het landelijk gemiddelde en de
streefcijfers van Droevendaal liggen.
Voorlopig hou ik het er maar op dat we met
z’n allen nog moeten leren omgaan met onze
energiezuinige barakken. Op zoek naar de
laatste kabels en leidingen van de oude
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platforms van 63, 71, 83 en 85 heeft het
bedrijf dat de graafwerkzaamheden
uitvoert een bescheiden poging gedaan een
tweede Grand Canyon te creëren in de
achtertuin van 65. Het was fijn geweest als
de bewoners de kans hadden gehad om hun
planten te verplaatsen. Gelukkig heeft de
huismeester compensatie van de verloren
planten toegezegd; van begrip voor de
bewoners vanuit de SSHW is echter geen
sprake. We hopen goede afspraken te
kunnen maken met de SSHW over de
laatste graafwerkzaamheden, namelijk het
leggen van de glasvezelkabels voor de
netwerkaansluiting. Hopelijk zal de rust
terug keren als de lente komt, het nieuwe
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groeiseizoen weer begint en we lekker in de
tuin kunnen zitten en moestuinen. Voorlopig
kunnen we ons nog bezig houden met de
gemeenschappelijke barak, het vaststellen
van het Groenbeheerplan dat door
Nieuwland in overleg met de GroenGroep is
opgesteld en het bespreken van het

coöptatiesysteem. Toevalligerwijs zijn het
allemaal zaken die in de komende
Droevendaalvergadering aan bod komen!
Tot woensdag 14 februari!

Groenbeheerplan.
Samen met Nieuwland en de SSHW is er
een beheerplan voor de komende jaren
geschreven. Op de Droevendaalvergadering
zal Nieuwland deze komen toelichten,
daarna kunnen we het als bewoners
aannemen. Ook zal op de
Droevendaalvergadering een spetterende
werkdag worden aangekondigd!

Redactiefje,
Voor je ligt waarschijnlijk de meest onooglijke
Droevendalia die je ooit gezien hebt, en
hopelijk ooit zult zien. Veel te veel tekst en
veel te weinig lol en plaatjes. Het leven van
een geïmproviseerde redacteur is niet
makkelijk. Het leuk opmaken van de
conceptstatuten van de gemeenschappelijke
barak heb ik maar niet eens meer
geprobeerd. Het is wel belangrijk dat dit
leesbaar wordt afgedrukt (en daarna gelezen
natuurlijk).
Maar gelukkig is er wel een leuk vooruitzicht:
volgende Droevendalia wordt nr. 50. Een
heus Jubileumnummer! Natuurlijk met een
speciale bijlage voor alle Droevendalers…
Wanneer deze zal verschijnen, was bij het ter
perse gaan van dit nummer nog niet bekend.
Maar mocht je leuke ideeën, foto’s of stukjes
hebben dan kun je ze altijd bij het Nihilistic
Scum van 103 brengen. En ik beloof dat ik
me dan niet meer met de opmaak van de
Dalia zal bemoeien zodat het niet zo’n saaie
boel als nu wordt…
Bas

Bas (101),
Burgemeester van Droevendaal
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De Koffiebarak (35), van 10 tot 10.
Netwerkaansluiting
De internetaansluiting nadert steeds
sneller. Het is de bedoeling dat er zo snel
mogelijk gegraven gaat worden om de
kabelbuizen voor de start van het
groeiseizoen de grond in te krijgen. Dit
betekent dat voor eind maart de buizen in
de grond liggen. Waar er exact gegraven
gaat worden is nu nog onduidelijk. Op de
dag voor de Droevendaalvergadering zal
het tracé worden vastgesteld, zodat het op
de Droevendaalvergadering bekend zal
worden
gemaakt.
Later
zullen
de
glasvezelkabels door de buizen geblazen
worden, maar hiervoor hoeft er niet meer
gegraven worden. Ook worden de luiken
naar het zoldertje waar de C.V. staat
binnenkort
afgesloten.
Alleen
de
koffiebarak (35) heeft toestemming om
handelswaar op het zoldertje op te slaan,
het is dus verstandig om te zorgen dat het
zoldertje leeg is als ze het slot komen
zetten. Als het goed is gaat de SSHW
voordat dat alles gebeurt iedereen nog
aanschrijven.
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Wanneer de apparatuur en de bekabeling in
de barakken komen is nog onduidelijk.
Het plannen van het gehele, SSHW-brede,
project is in handen van de KPN, en die
kunnen niet precies aangeven wanneer wat
waar plaats vindt. Voorlopig is de
opleveringsdatum 1 juli 2001. Per die datum
kunnen we internetten met een snelheid van
100Mbit/sec voor fl. 22,25 per maand. Dit
bedrag komt in je kale huur. Het
definitieve bedrag is iets hoger dan de
richtprijs van fl. 21,- per maand. Dit komt
door de strengere brandveiligheidseisen
waaraan
de
SSHW
moet
voldoen.
Waarschijnlijk worden er geen eisen
gesteld aan het merk of type ethernetkaart dat je nodig hebt, wel aan de kabel
die je nodig hebt. Dit wordt waarschijnlijk
een via de WSO verkochte zogenaamde
Cat5e kabel. Voor de goede orde moet nog
even gezegd worden dat dit project niets
van doen heeft met het project Interkabel
van Priority Telecom (UPC) en de WU,
waarvoor laatst een advertentie in het Wb
stond.
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Gemeenschappelijke barak.
Het vordert langzaam met de gemeenschappelijke barak. Er is ondertussen een conceptversie
van de statuten. Op de Droevendaalvergadering zullen we ze bespreken zodat we zo snel
mogelijk gebruik kunnen maken van de ruimte. Helaas is de datum vanaf wanneer we er gebruik
van mogen maken uitgesteld, omdat de SSHW de ruimte zelf wil gebruiken tijdens de aanleg
van de netwerkaansluiting op de kamers. Een van de dingen die we nog moeten bedenken is een
naam; denk hier eens over na. Er is vast een leukere naam te bedenken dan ‘Droevendaal’. Lees
de statuten eens kritisch door en stel vragen op de Droevendaalvergadering.
Bas (101)

CONCEPT-Statuten der Vereniging tot het beheer en
exploitatie van de gemeenschappelijke barak.
Naam.
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Droevendaal
Zetel.
Artikel 2.
Zij heeft haar zetel te Wageningen.
Doel.
Artikel 3.
1. De vereniging heeft tot doel het bieden en mogelijk maken van recreatie en sociale ontmoeting
van de bewoners van de panden Droevendaalsesteeg 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53,
55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 79, 81, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 en 107, hierna te
noemen wooncomplex Droevendaal.
2. Van het doel is uitgesloten een horeca-achtige gelegenheid bieden.
3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. Het beheren en exploiteren van de recreatieruimte in het pand Droevendaalsesteeg 77.
b. Het organiseren van evenementen
c. Alle andere wettige middelen welke aan het gestelde doel dienstbaar kunnen zijn.
Verenigingsjaar.
Artikel 4.
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar en loopt derhalve van 1 januari tot en met 31
december daaraanvolgend.
Lidmaatschap.
Artikel 5.
Leden van de vereniging kunnen alleen zij zijn die huurder zijn van een onzelfstandige
wooneenheid in het wooncomplex Droevendaal, welke eigendom is van de Stichting Sociale
Huisvesting Wageningen.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging of ontbinding van het huurcontract;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen,
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2.
3.
4.

wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Ontzetting van het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen
een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene
vergadering. Het lid dient daarvoor schriftelijk binnen de termijn van één maand het bestuur
op de hoogte te stellen van het aangetekende beroep. Hij wordt daartoe binnen twee weken
schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld, met vermelding van de
datum van het besluit en de beroepsmogelijkheden. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst.

Geldmiddelen.
Artikel 7.
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. haar kapitaal en inkomsten daaruit;
b. een eventueel batig saldo uit het beheer en exploitatie van de in artikel 3, lid 3a bedoelde
ruimte;
c. contributie van de leden, welke jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld;
d. eventuele donaties of giften door derden.
Bestuur.
Artikel 8.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal personen wordt vastgesteld door
de algemene vergadering.
2. De bestuurders (met uitzondering van het bestuurslid bedoeld in lid 6 van dit artikel) worden
door de algemene vergadering uit de leden der vereniging benoemd. Het bestuur wijst uit zijn
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
3. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen
aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee derden
der uitgebrachte stemmen.
4. De bestuursleden zijn bevoegd ten allen tijden zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden.
5. Jaarlijks treden de bestuursleden af. De aftredenen zijn terstond herkiesbaar.
6. In het bestuur is er een functie die enkel en alleen openstaat voor een afgevaardigde uit het
“dagelijks woonbestuur” (het dagelijks bestuur van het woonbestuur van het wooncomplex
Droevendaal).
Artikel 9.
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De voorzitter en de secretaris
gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Het bestuur
kan daarnaast aan andere bestuursleden deze bevoegdheid verlenen.
2. Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester
voldoende.
3. Voor het aangaan van geldleningen, voor overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen alsmede overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar voor de schuld van derden verbindt, behoeft het bestuur de
goedkeuring van de algemene vergadering, welk besluit bekrachtigd dient te worden door het
woonbestuur, zoals bedoeld onder artikel 8 lid 6.
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4.
Algemene Vergadering.
Artikel 10.
1. Binnen 8 weken na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering)
gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder
overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur.
2. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen voor de
jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopende casu quo
laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar
bevindingen. Vereist het onderzoek bijzonder boekhoudkundige kennis dan kan de commissie
zich door een deskundige doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
5. Indien de goedkeuring van de rekening en de verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een
nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde
bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na benoeming brengt zij
aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de
goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door
haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.
Artikel 11.
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder
lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd lid. Ieder
lid kan maximaal drie van dergelijke schriftelijke stemmen uitbrengen.
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van
voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
3. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Indien bij een verkiezing
van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, heeft een tweede stemming
plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen , dan vinden
herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij de gemelde herstemmingen
(waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen,
op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij
de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door
loting bepaald op wie van die personen geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van beiden is
gekozen.
4. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, inclusief blanco
stemmen
5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is
beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid ervan
wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde dit verlangt.
Artikel 12.
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met een inachtneming van
een termijn van zeven dagen. De bijeenroeping geschiedt door een schriftelijke mededeling aan
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alle panden van het wooncomplex Droevendaal en door een mededeling op het complex
aanwezige mededelingenbord.
2. Behalve de in artikel 10 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen zo vaak
gehouden worden als het bestuur wenselijk acht, even als wanneer hierom met opgave van de
te behandelen onderwerpen door tenminste een tiende van alle stemgerechtigden van het
wooncomplex Droevendaal schriftelijk wordt gevraagd.
3. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld is in lid 2 is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering binnen een termijn van vier weken. Indien tot het
verzoek bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen
gevolg wordt gegeven, zullen die verzoekers zelf tot bijeenroeping kunnen overgaan op de
wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.
Artikel 13.
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal
een van de andere leden van het bestuur de vergadering leiden.
2. Van het ter algemene vergadering behandelde worden door de secretaris of door een door de
voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden.
Statutenwijziging.
Artikel 14
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering
moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn)
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van
de dag waarop de vergadering werd gehouden. Daarnaast dient dit voorstel met dezelfde
termijn gepubliceerd te zijn in het bewonersorgaan “Droevendalia”.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering
waar tenminste de helft van het aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd
is, met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Als niet de helft van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt
binnen veertien dagen een tweede algemene vergadering gehouden, waarin onafhankelijk van
het aantal aanwezigen of vertegenwoordigde leden tot wijziging van de statuten kan worden
besloten met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen
Artikel 15.
Het in artikel 14 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statuten wijziging met algemene stemmen
wordt aangenomen.
Artikel 16.
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de statutenwijziging en de gewijzigde statuten
ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welk gebied de vereniging haar
zetel heeft neer te leggen.
Artikel 17.
Een bepaling dezer statuten, welke bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen
beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
Ontbinding en Vereffening
Artikel 18.
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de
vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met
tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
tenminste drie vierde van het totaal aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
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2.

3.

4.
5.
6.

Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste acht
dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering met een meerderheid van
tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergadering moet worden
meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De
termijn voor oproeping tot een vergadering zoals bedoeld in lid 1 moet tenminste veertien
dagen bedragen.
Indien bij het besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te
bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmend.
Na de ontbinding blijft de vereniging zolang voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van
het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijk Reglement
Artikel 19.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement voor de vereniging vaststellen. In
dat reglement kunnen nadere regels gesteld worden omtrent lidmaatschap, introductie,
werkzaamheden van het bestuur en eventueel door hem in te stellen commissies,
vergaderingen, wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan
de regeling haar gewenst voor komt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een tiende van de leden der
vereniging of na voorstel van het bestuur.
3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd
zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijkingen door de wet of de
statuten worden toegestaan.
Slotbepaling.
Artikel 20.
Het bestuur beslist in die gevallen, waarin de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien
en beslist over geschillen, die over de uitleg daarvan zijn gerezen. Hiervan staat de mogelijkheid
van beroep op de eerst volgende algemene vergadering.
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Begroting
De afgelopen jaren heeft het DWB zonder
begroting gewerkt. Om beter zicht te
krijgen op de uitgaven hebben we besloten
voor 2001 wel een begroting op te stellen,
die je hierbij aantreft.
Inkomsten
Hoe komt het DWB aan geld? De
woonvoorzitter (burgemeester) krijgt een
vergoeding van 194 gulden per maand
(vergader- en onkostenvergoeding). Dit
wordt op de DWB-rekening gestort.
Daarnaast ontvangen we jaarlijks rente
over onze reserves. Dit bedraagt ongeveer
150 gulden.
Uitgaven
Alle DWB-leden kunnen aanspraak maken op
een vergadervergoeding van fl. 25,- per
maand. Overigens maken niet alle DWBleden daar momenteel gebruik van.
De Kamer van Koophandel vraagt een
vergoeding voor de inschrijving van de
Bewonersvereniging Droevendaal (fl. 65,per jaar). Deze inschrijving is noodzakelijk
om een internet-domeinnaam te registreren
(fl. 180,- per jaar).
We maken wat kosten met kopieren en
aanverwante zaken (aankondigingen e.d., ca.
Inkomsten
Omschrijving
Vergoeding SSHW
Rente

Totaal

fl. 100,- per jaar). Aftredende DWB-leden
krijgen een presentje (fl. 50,- per jaar). Er
worden welkomstpakketten gemaakt voor
nieuwe Droevendalers (fl. 50,- per jaar) en
er wordt wat bijgedragen aan de
Droevendalia (fl. 50,- per jaar; de rest
wordt betaald door de SSHW).
Tot slot de standaardposten op een
begroting:
onvoorzien
en
aanvulling
reserves.
Trap en trekveer
Wie de inkomsten van de vergoeding voor
het lenen van de trap en de trekveer mist
heeft goed gekeken. De trap en de
trekveer zijn door het DWB gekocht en
behoren, samen met de reserves en het
tegoed op de lopende rekening tot het
kapitaal. De vergoeding compenseert de
afschrijving op de trap en de trekveer.
Investeringen
Het is niet ondenkbaar dat het DWB nog
andere investeringen zal doen (te betalen
uit de reserves). Zo valt te denken aan een
bijdrage voor de inrichting van de
gemeenschappelijke barak
Björn

Uitgaven
Bedrag
Omschrijving
fl 2.328,00 Vergadervergoeding
fl 150,00 Domeinnaam
Kopieren e.d.
KvK
Welkomstpakketten
Onvoorzien
Afscheidscadeau's DWB-ers
Bijdrage Droevendalia
Aanvulling reserve

fl 2.478,00 Totaal
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fl 1.500,00
fl 180,00
fl 100,00
fl 65,00
fl 50,00
fl 100,00
fl 50,00
fl 50,00
fl 383,00
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Notulen DROEVENDAAL VERGADERING
Dinsdag 7 november 2000
Aanwezig: De huismeester Meneer Ruijs, Alex(39), Lidewei(43), Onno(43), Joris(45), ErikJan(45), Nienke(45),Douwe(47), Bart(49), Anita(51), Björn(51), Jannie(61), Ruben(71),
Narjan(71), Wouter(79),Menno(81), Hinko(91), Luuk(93), Angeliek(93), Sjoerd(93), Jelle(97),
Sjoerd(97), Bas(101), Fransel(103), Tom(103), Koen(105), Alexandra(105),
Opening: Bas opent de vergadering om 20.15.
Notulen: De opmerkingen onder het kopje mededelingen, over de verminkte kat m.b.t. het
woonwagenkamp, zijn de hard geuit. Dit had niet zo vermeld moeten worden in de Droevendalia.
Internetvoorziening: De enquête hierover is door de SSHW meegenomen in het
besluitvormingsproces. De oorspronkelijke plannen gaan door, elke nieuwe bewoner van een
SSHW complex (na de zomer, als de opleveringsdatum gehaald wordt) krijgt een aansluiting op
internet en betaalt daarvoor ƒ23,- per maand.
Stemming hoe wij hier over denken: iedereen is nog steeds voor een vrije keuze van deze
aansluiting en besloten is om dit opnieuw bij de SSHW de gaan aankaarten.
Grijswatersysteem: Er is een onderzoek gaande over de vraag wie verantwoordelijk is voor
de ontstane problemen. Over 2 weken is hier meer over bekend. Maar als zowel de installateur
als de leverancier geen schuld toegeven dan zal de SSHW een procedure gaan aanspannen. De
SSHW gaat proberen alle problemen op te lossen, dit kan tot gevolg hebben dat misschien de
schuurtjes op sommige barakken moeten worden afgebroken om de tank te vervangen. Verder
wordt gekeken wat voor oplossingen er zijn voor de filters, de meeste functioneren erg slecht.
Binnenkort gaat de SSHW de goten schoonmaken, herstellen en waar nodig opnieuw afhangen.
Aangekaart bij Ruijs; een vergoeding in de hogere energie kosten voor de barakken die
hiermee problemen hebben, Ruijs gaat dit aan de SSHW doorgeven.
Groengroep: De groengroep gaat een 10-jarig groenplan opstellen. De planning is dat dit in
januari af is. Daarna gaat zij kijken welke klussen we zelf kunnen doen en voor welke klussen
we een hovenier moeten gaan inhuren. De eerstkomende maatregel is het verwijderen van dode
bomen in november. De uitbreiding van het woonwagenkamp gaat door. De plannen zijn dat er
eerst een kabel verlegd gaat worden door de KPN (gelijkertijd zullen ook de kabels voor de
internet aansluiting gelegd worden) en dat daarna de infrastructuur wordt verwijderd. De
bedoeling is dat het woonwagenkamp en Droevendaal gescheiden uitgangen blijven houden.
Gemeenschappelijke barak: Stemming om een vereniging op te richten voor het beheer van de
gemeenschappelijke barak door Jaime(103), Elisabeth(65) en Bas(101). Iedereen is voor.
Vereniging is in het leven geroepen. Mensen die het leuk vinden om mee te helpen, meld je aan!
Electriciteitsvoorziening: Er zijn nog steeds problemen. Er heeft een onderzoek plaats
gevonden door de installateur en dat heeft niets opgeleverd. Voorstel vanuit Droef voor de
SSHW om nog een onderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijke installateur.
Aantal punten door Ruijs aangedragen:
De straatverlichting werkt heel slecht/niet. Misschien moet hier ook een nieuwe kabel voor
aangelegd worden.
De ruis van de telefoon waar sommige barakken last van hebben is een probleem wat zij zelf
bij de PTT moeten aankaarten.
De tikkenteller die soms 2 tikken tegelijkertijd telt is een probleem waar heel Wageningen
last van heeft. SFO is hier mee bezig.
Droevendalia No. 49b (10 februari 2001)
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Afrekeningservice-kosten 1999:
Afrekening per barak komt per 01/2001.
DWB wil extra aandacht gaan vestigen op de verschillen per barak, om te kijken hoeveel
resultaat energie besparende maatregelen hebben. TIP: de deur dicht doen (bij de pomp)
scheelt al heel veel
DWB-zaken: Aletta(87) en Liesje(81) zijn afgetreden. Voorstel: Bjorn gaat Liesje(penningen)
opvolgen binnen het DWB unaniem aangenomen.
Menno is van plan binnen een half jaar te stoppen met het DWB, gezocht wordt een
enthousiaste opvolger (de functie inhoud hoeft niet specifiek het groen te betreffen).
WVTTK:
ketelzoldertjes afsluiten i.v.m. plaatsing van de HUB (kast voor de internet aansluiting), dit is
nog niet zeker, maar de voorkeur van de SSHW en de KPN gaat wel naar deze oplossing uit
DLO(Droevendaalse landbouworganisatie): Mensen gezocht!
De gewenste snelheid op het lange stuk ligt een stuk lager dan dat ie nu daadwerkelijk
is….misschien is flitspalen neerzetten een idee.
Rondvraag:
Henk verdwijnt?! Misschien. Hier zijn we niet blij mee.
Ruijs: Er zijn problemen met schoonmakers in het algemeen wat betreft het vuil ophalen,
gekeken wordt of het mogelijk is een schoonmaakbedrijf in de hand te nemen. Voor Henk
wordt er gezocht naar andere oplossingen, omdat bekend is dat hij erg gewaardeerd wordt op
Droevendaal. Maar meer is hier nog niet over bekend.
Oude rekening: Hier staat al 8 jaar geld op van oud bewoners, toen geopend voor gezamenlijke
mest/zaadaankopen, maar één keer gebruikt. Gezocht gaat worden naar een nieuw doel voor
deze rekening.
Spreek mensen van buiten Droef er (vriendelijk) op aan als ze hun hond hier uitlaten.
Oud papier is nog steeds de 1e zaterdag van de maand ophalen.
Aan de TV kabel wordt voorlopig niets meer gedaan.
Punten door Ruijs:
Omdat de straatverlichting het laat afweten scheelt het als je de buitenlamp laat branden,
vooral van toepassing voor de barakken die met de lange kant naar de weg toe staan.
Droevendalia is nog steeds van harte welkom in mijn brievenbus, oeps deze keer mis gegaan.
CV installateur komt langs i.v.m. het verzetten van de keten naar de wintertijd.
Graag adressen wijzigen als je in een andere barak woont, krijg erg veel verkeerd bezorgde
post binnen van verhuisde bewoners.
Een leverancier voor waslijnen palen wordt nog steeds gezocht, maar is nog niet gevonden.
12.De vergadering sluit om 10.00.
Dank aan iedereen voor hun komst.
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Droevendaalvergadering
Woensdag 14 februari 2001
Het is bijna zover! De gemeenschappelijke barak kan zeer binnenkort van
start! De statuten van de vereniging zullen in de Droevendaalvergadering
worden besproken, en hopelijk aangenomen zodat er zo snel mogelijk een
bestuur aan de slag kan.
Het groenplan is ook eindelijk af! Samen met Nieuwland heeft de
GroenGroep een beheersplan voor de komende jaren geschreven. Dit
heugelijke feit vormt een mooie afronding van alle bezigheden van Menno
(81) voor Droevendaal. Menno gaat het DWB verlaten, maar niet zomaar…
Het is de bedoeling dat iedere barak een afgevaardigde stuurt naar de
vergadering. Mocht er helemaal niemand kunnen van jouw barak, meld je
dan even af bij Bas (101). Het is wel slim om een (bank)kussen mee te
nemen aangezien we nog geen meubilair in de gemeenschappelijke barak
hebben!
Tot woensdag 14 februari!
Bas (101)

Agenda:
1. Opening: 20.00 uur precies
2. Notulen: vaststelling van de vorige notulen.
3. Gemeenschappelijke barak.
4. GroenGroep.
5. Internetvoorziening.
6. Coöptatie
7. Dagelijks WoonBestuur.
8. Financiën van Droevendaal
9. Vragen aan en opmerkingen van de Ruys-meester.
10. WVTTK.
11. Rondvraag.
12. Sluiting: 22.00 uur.
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