
 

 

Algemene ledenvergadering Bewonersvereniging 

Hortusbuurt en Ebbingekwartier op 20 mei 2021 
 

De vergadering is langs digitale weg gehouden. 

 

Aanwezig: naast het bestuur ongeveer 10 bewoners 

 

1. Opening, welkom. 

 

2. Vaststellen agenda: geen extra punten. 

 

3. Notulen ALV 19/11/2019 (!): geen opmerkingen. 

 

4. Mededelingen bestuur: geen en er zijn ook geen ingekomen stukken. 

 

5. Vervulling vacatures: nieuwe secretaris (Fien Slors) wordt voorgedragen en benoemd. Er 

had ook een nieuwe voorzitter benoemd moeten worden, maar er is geen opvolger. Suggestie: 

kan er een beetje opvallende advertentie komen in de Kop? Gaan we doen. Harmke: kan 

misschien nog mee in dit nummer. Tijmen houdt de stoel warm ondertussen. 

 

6. Jaarverslag 2020.  

Tijmen praat de vergadering er doorheen. Het was een lastig jaar voor een 

bewonersorganisatie omdat er bijna niets mogelijk was. Financiën altijd wel op orde 

gehouden en het bestuur is wel actief gebleven in contacten met de gemeente. Met de 

Molleboon is gestopt wegens te weinig gebruik. Kop d’r Veur loopt prachtig door. Van 400 

jaar Hortus is wel wat geweest, maar veel is uitgesteld. Hopelijk dit jaar nog activiteiten. Het 

boek van Beno is mooi geworden; het bestuur heeft nog cadeau-exemplaren op de plank.  

Overlast: alcoholverbod in het Noorderplantsoen wordt nu gehandhaafd. Het stadsstrand is 

wat dat betreft nu weer ons zorgenkind. Straatvertegenwoordiging ligt wat stil. Website en 

Facebook werken goed.  

Wijteam zit te ver op afstand en er zijn ons geen activiteiten voor onze buurten bekend.  

Wim Koks: Noorderplantsoenbuurt en Oranjewijk wilden ook spreekuren van het Wijteam. 

Een van die beide is het gelukt. Zou die voorziening te delen zijn? We proberen het. Harmke: 

handtekeningen verzamelen? Digitaal kan ook. Straatvertegenwoordigers verder inzetten? 

Verhaal in de Kop? Marianne: is er wel een behoefte, kijk naar Zorgsamen initiatief dat 

doodgevallen is. 

Nieuwjaarsreceptie en thema-avond over het Ebbingekwartier waren druk bezocht; er zijn 

goede contacten gelegd.  

Hortusenergiek was nog maar beperkt actief vanwege goede initiatieven elders (Energieloket 

en Groene burgemeester). Marianne: er is er een nieuwe energiecoöperatie opgericht, staat in 

de Kop 

Hortushof: bestuur heeft wat geld gereserveerd staan, tot nu toe niet nodig geweest: het is een 

vrij zelfstandig opererend initiatief.  

Noorderzon en plantsoen:   Er is een nieuw – activistisch - initiatief “Schoon genoeg 

Noorderplantsoen”. Omdat het bestuur meer op overleg is ingesteld, ziet het de 

ontwikkelingen aan. 

Gemeentelijk overleg was in 2020 lastig te organiseren, maar loopt weer. Nu ook (tijdelijk?) 

fysiek.  

Kop d’r Veur: still going strong, bezorging idem. 



 

 

Harmke stelt voor een enquête te houden over de inhoud van de Kop. Klaas wil nu weer 

consumptiebonnen aan de bezorgers uitdelen voor bij de Minnaar. Tijmen komt daar nog even 

op terug want we zitten wat krap bij kas. Advertentie-inkomsten zijn moeilijk inbaar, ook 

door corona. Nieuwe regel 3 keer niet betalen: advertentie eruit. Wellicht worden we ook nog 

gekort over vorig jaar door de Gemeente. Andor licht toe. Piet Hein: is een keer gratis 

advertentiedeal niet ook een activiteit? 

 

De financiële verantwoording over 2020 wordt in orde bevonden. 

 

8. Activiteiten en begroting 2021: dat is niet eens meer natte vinger werk. Het is dit jaar 

gewoon koffiedik kijken. 

 

9. Kascommissie heeft waardering uitgesproken. Komt met volgende aanbevelingen:  

a. 1700 achterstallige advertentie-inkomsten snel afboeken.  

b. 400 jaar uitleg stukken waren niet in te zien, maar het geld loopt wel via de vereniging, dus 

die moet er wel oog op houden.  

c. Risico op terugvordering gewoon maar nemen.  

Het bestuur neemt deze aanbevelingen ter harte. Voor 400 jaar Hortus ziet het toe op de 

verantwoording van de organisatie naar de gemeente.  

Vervolgens wordt aan het bestuur decharge verleend. 

Voor de kascommissie voor 2021 worden Marianne en Els benoemd. 

 

12. Rondvraag: 

- Marianne wijst op de vergadermogelijkheid en logeermogelijkheid in de verbouwde oude 

Borgmanschool; 

- Wim kaart het zwerffietsenprobleem aan: wat doen we er mee? Maar gewoon blijven 

melden. 

 

13. Sluiting. 

 

 

 

 

 


