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Notulen Algemene Ledenvergaderingen 11 en 19 mei 2022 en 
ontbinding en vereffening  
Bewonersvereniging Hart van de Weezenhof 
 
11 mei 2022 

1. Welkom en opening 

De voorzitter Henny Otto opent de vergadering. Er zijn 14 personen aanwezig. De 

bespreekpunten heeft iedereen op een A4 voor zich. Het betreft de nieuwe vorm waarin de 

ZorgSamenbuurt verder zal gaan en een voorstel over de verdeling van de eigendommen van de 

BHW na opheffing. Daarnaast ligt opnieuw het voorstel op tafel uit de ALV van 14 april 2022 om 

de BHW op te heffen, mits de aanwezigen zich kunnen vinden in de nieuwe vorm van de 

ZorgSamenbuurt. Hierover zal hoofdelijk gestemd worden. 

2. ZorgSamenbuurt Hart van de Weezenhof 

Een kleine werkgroep, bestaande uit Maarten Assman, Ineke van Gestel, Kees Teeken en de 

bestuursleden Anne van der Meulen en Henny Otto heeft zich de afgelopen weken gebogen over 

de vorm waarin de ZorgSamenbuurt kan doorlopen, na opheffing van de bewonersvereniging. 

Daarbij is er ook contact geweest met Pieter Pelser, werkzaam bij Bindkracht10 in Dukenburg.  

Het is een structuur van clubjes of netwerken rond een gezamenlijke activiteit. Elk netwerk 

heeft een trekker die verantwoordelijk is voor het organiseren van de activiteit. De trekker kan 

jaarlijks wisselen en beschikt over de e-mailadressen van de deelnemers aan de betreffende 

activiteit. We denken een centraal deelnemersbestand te maken, samengesteld uit deze 

subbestanden en belangstellenden, om incidenteel alle deelnemers te kunnen bereiken. 

Daarvoor vragen wij als bestuur aan de huidige leden en vrienden van de BHW of zij ons 

toestemming willen geven om in dit bestand te worden opgenomen. Alleen bij een positieve e-

mail als antwoord, is dit het geval. Geen reactie is dus geen toestemming! De trekker van het 

koffie-café houdt dit centrale deelnemersbestand bij. Het model kan worden uitgebreid met 

nieuwe activiteiten of worden ingekrompen, afhankelijk van de behoefte van de deelnemers.  

Aan de basis van de ZorgSamenbuurt ligt een model uit Eindhoven en omgeving, uitgewerkt 

door de BHW in de Weezenhof eind 2016 op een druk bezochte bijeenkomst voor 60-plusleden 

van de BHW met een brainstorm aan ideeën. Centraal in het model is het koffie-café waar 

mensen elkaar ontmoeten. Verder zijn er momenteel 4 clubjes rond een gezamenlijke activiteit, 

elk met een eigen trekker: de fietsgroep, de leesclub, de wandelgroep en de filmavonden. 

Daarnaast is er de Buurthulpdienst, momenteel gerund door 5 makelaars die elk 2 weken 

telefoondienst hebben en een behoorlijke poule aan hulpaanbieders. Bij het koffie-café, de 
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leesclub en de Buurthulpdienst stellen wij voor elk jaar een andere trekker te kiezen uit de 

mensen die erbij betrokken zijn (4 leden werkgroep koffie-café, deelnemers leesclub en 5 

makelaars). De trekkers samen komen minimaal 1 keer per jaar bij elkaar en noemen we de 

Regiegroep ZorgSamenbuurt (ZSb). Zij nemen besluiten die de hele ZorgSamenbuurt betreffen.  

Als naam stellen we voor de ZorgSamenbuurt Hart van de Weezenhof te gebruiken, als 

symbool voor het netwerk dat in het hart van onze wijk is ontstaan en een zekere beslotenheid 

vraagt om succesvol te blijven. Het is expliciet niet de bedoeling de hele Weezenhof te gaan 

bedienen. Wel kunnen er natuurlijk in andere delen van de wijk ook ZorgSamenbuurten 

ontstaan. Indien er ruimte is voor nieuwe mensen bij een activiteit, melden we dat aan alle 

belangstellenden uit ons bestand en wellicht via een papieren aankondiging in het Huis van 

Weezenhof.  

Het probleem van de twee contracten die op naam van Anne van der Meulen staan (voor de 

huur van de Kion t.b.v. het koffie-café en voor het abonnement van de telefoon voor de 

Buurthulpdienst) lijkt nagenoeg opgelost. Voorwaarde is nog wel dat Conexus, de scholenkoepel 

waarvan het Kiongebouw is, akkoord gaat met een symbolisch bedrag als vergoeding voor de 

huur van de komende jaren. Anne heeft hier dan geen problemen meer mee. 

Wat betreft de Buurthulpdienst kunnen we, na het beëindigen van de verenigingsvorm, hoogst 

waarschijnlijk geen beroep meer doen op de verzekering die de Gemeente Nijmegen heeft voor 

vrijwilligers die schade aanrichten bij het uitvoeren van een klusje. Maar dat risico aanvaarden 

we, temeer daar er altijd eerst een beroep moet worden gedaan op de verzekeringen van 

gedupeerde en veroorzaker.   

  

Na enige discussie blijken alle aanwezigen zich te kunnen vinden in het huidige plaatje. Dus kan 

opnieuw het voorstel in stemming worden gebracht om de BHW op te heffen. Er wordt 

hoofdelijk gestemd, waarbij er 2 van de 14 aanwezige personen geen stem mogen uitbrengen 

vanwege dubbele vertegenwoordiging uit 1 huis. Er zijn dus 12 stemmen voor opheffing, 

aangevuld met 5 stemmen voor opheffing via machtigingen aan Lydia (J. Rutjes-Span), Anne (Y. 

Loffeld) en Henny (M. van Bennekom, D. Bodt Boekhooven, W. Wolters). Totaal stemmen dus 
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17 leden voor opheffing en zijn er geen tegenstemmen of onthoudingen. Een paar andere 

machtigingen voldoet niet aan de eisen.   

Bestemming eigendommen en vermogen BHW 

Het bestuur stelt voor de eigendommen van de BHW en het bedrag dat nog op de ING rekening 

staat te verdelen conform het plaatje hieronder. Er komen wat alternatieven op tafel, die het 

uiteindelijk toch niet halen. Wel wordt afgesproken dat, als Conexus niet akkoord is met ons 

voorstel en er dus de komende jaren wel huur moet worden betaald voor het huren van de 

ruimte voor het koffie-café, de gift voor het Huis van Weezenhof zal worden verkleind en de 

noodvoorziening ZSb zal worden vergroot. Ook wordt afgesproken dat het bedrag van € 500,- , 

een noodvoorziening voor de ZorgSamenbuurt, zal worden gestald op de rekeningen van de 5 

trekkers, om te voorkomen dat er geen toegang meer is tot het geld in geval van plotseling 

overlijden van 1 rekeninghouder en zodat de verantwoordelijkheid voor het geld gespreid wordt 

over meer personen. Het voorstel wordt daarna door alle aanwezigen geaccordeerd. Het bestuur 

handelt de zaken verder af.  

 

3. Sluiting 

De voorzitter vermeldt dat er een extra ALV is gepland op donderdag 19 mei 2022, omdat de 

statuten dat vereisen. “Artikel 17, lid 1: De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de alv 

genomen met ten minste de helft van het aantal stemmen in een vergadering waarin ten minste ¾ 

gedeelt van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.” In ons geval zouden dat ongeveer 97 leden 

moeten zijn, wat we waarschijnlijk zelden in ons 20-jarig bestaan hebben gehaald. Die laatste 

ALV wordt een formaliteit, waarvoor zich nu 2 leden hebben aangemeld.      

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.15 uur. De 

aanwezigen bedanken het bestuur voor hun inzet met applaus. 
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19 mei 2022 

1. Verloop vergadering 

In een bijeenkomst van 30 minuten zijn we met vier personen bij elkaar geweest. Twee leden, 

Juliette de Leeuw en Yolande van Dijk, samen met twee bestuursleden Anne van der Meulen en 

Henny Otto. Er is van tevoren informatie gestuurd over de vorige ALV, zodat daar in het kort 

nog op terug is gekeken.   

Opnieuw werd door Juliette de Leeuw benadrukt, dat de gift aan het Huis van Weezenhof alleen 

kan doorgaan, als duidelijk is dat Conexus akkoord is met het betalen van een symbolisch 

bedrag voor de huur van de Kion de komende jaren. Anders zal er een extra bedrag hiervoor 

worden gereserveerd, af te halen van de geplande gift voor het Huis van Weezenhof. Daarnaast 

blijft de reeds geplande noodvoorziening voor de ZorgSamenbuurt van € 500,- staan. 

Alle 4 aanwezige leden kunnen zich vinden in het model van de ZorgSamenbuurt en stemmen 

voor het opheffen van de BHW. Daarnaast zijn er 3 machtigingen binnen gekomen op naam van 

Henny Otto (Thijs Meijer/Anne van Rens, Joke Batink en Ad Lelivelt), die ook voor dit besluit 

zijn. 

De vergadering wordt om 20.35 uur gesloten. 

  

Ontbinding en vereffening vereniging BHW  

Daarmee is de laatste ALV conform de statuten verlopen en wordt de Bewonersvereniging Hart 

van de Weezenhof opgeheven. Het bestuur zal verdere zaken afhandelen in de komende 

maanden. Dat behelst globaal de volgende zaken: 

• Informeren Kamer van Koophandel over het ontbinden van de BHW. De vereniging blijft nog 

bestaan tot het einde van de vereffening. De naam wordt: BHW in liquidatie. 

• Zaken regelen als: huurcontract Conexus, verdeling bezittingen en overmaken laatste 

rekeningen en giften, opschonen archief met behoud relevante stukken gedurende 7 jaar, 

opheffen website i.o.m. Rogier Kristel, polsen huidige BHW leden over opname in bestand 

belangstellenden ZorgSamenbuurt Hart van de Weezenhof. 

• Aanstellen vereffenaar of bewaarder, die gedurende 7 jaar boeken en archief bewaart. 

Waarschijnlijk wordt dit Henny Otto. Vereniging uitschrijven bij het Handelsregister en 

doorgeven naam van de vereffenaar aan KvK.  

 

 

 

 


