
Berekening besparing

 

Stookkosten

• Kosten per maand € 296

• Kosten per jaar € 3552

• Besparing € 89 per maand is haalbaar

• Per jaar € 1068

• 10 jaar een besparing van € 10680

Vrijwilligerswerk

• Verplicht

• Persoonlijk vragen

• Tot een bepaalde 

leeftijd

• Ik heb al genoeg 

gedaan
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Leeftijd                         Lidmaatschap

Alv Houtwijk de Noord  

Kantine

• 17 Komen in de kantine

• 3 Komen nooit

• 17 zijn tevreden over de 

kantine en hebben geen 

verbeterpunten

Clubblad

• 17 zijn tevreden

• 3 hebben het nooit 

gehad hebben geen pc

Bestuur en CommissieBestuur en Commissie

Uitslag enquête Houtwijk de Noord 

Tuinkrabbels 
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Vrijwilligerswerk

• Verplicht

• Persoonlijk vragen

• Tot een bepaalde 

leeftijd

• Ik heb al genoeg 

gedaan

Opmerkingen/aanbevelingen

• Schoonhouden van tuinen

• Parkeergelegenheid voor iedereen

• Persoonlijk contact over tuinonderhoud

• Tuinen die te koop staan of geschonken zijn 

aan de vereniging onderhouden.  

• Bestuur meer daadkracht en een betere 

communicatie            

Houtwijk de NoordAlv Houtwijk de Noord

 

Algemene leden vergadering

1. Vinden de ALV belangrijk

2. Op de hoogte blijven

3. Vinden het een verplichting

Verbouwing/renovatie  

Verenigingsgebouw 

Alv Houtwijk de Noord

Reden Lidmaatschap

Opzeggen Lidmaatschap

 
Opgericht 19 december 1977 
 
Verenigingsblad van de  
Amateurtuindersvereniging  
Houtwijk de Noord. 
Verschijnt zes maal per jaar. 
 
 
Verenigingsgebouw  
    Uithofslaan t/o nr. 32 
    Tel. 0174-292238 
 
 
Voorzitter 

    Dhr. R.A. Smit 

    Burg. Waldeckstraat 43 

    2552 TT  Den Haag 

    tel. 070-3971079 

    rudolfsmit@casema.nl 
 

         Secretaris 
    Mw. M.I. de Hooge  
    Soestdijksekade 478 
    2574 BZ  Den Haag 
    tel. 06-57552784 
    m.hooge@planet.nl 
 

Tweede secretaris 

    Mw. E.T. van den Burg 

    Burg. Waldeckstraat 36 

    2552 TV  Den Haag 

    tel. 06-52074668  

    evoituron@hotmail.com 
 

     Eerste penningmeester 
    Peter van der Hoeven 
    Koolmeesstraat 19 
    2623 GS  Delft 
    tel. 06-11311164 
    adodh@hotmail.com 

 

Tweede penningmeester 

    (vacant) 

 
Algemeen bestuurslid 
    Dhr. B. Kooijman 
    Steenhouwersgaarde 39b   
    2542 AB Den Haag  
    tel. 06 20291753  
    bkooijman@casema.nl  

 
Spreekuur bestuur 
    van april t/m september 
    zaterdag 11.00 tot 12.00 uur 
    achterzijde verenigingsgebouw 

 
    Contributie 
    € 250,00 per jaar (m.i.v. 2013) 
    Rekeningnr. 974238880  
    t.n.v. penningmeester  
    ATV Houtwijk de Noord 
    te Delft 

 
Redactie Tuinkrabbels 
    Beppie v.d. Burg 
    Mildred Steevensz 
    Ritha Tan 
    Eind- en opmaakredactie: 
    Wim Heijsteeg 
     

 
     

 

Kantine       Clubblad 

Nevenstaand ziet u 

de uitwerkingen van 

de diverse vragen die 

vorig jaar door het 

bestuur zijn gesteld 

in het door het door 

hen uitgereikte en-

quêteformulier. 

U zult begrijpen dat 

de uitleg over deze 

power point presen-

tatie reeds gegeven 

is door Peter van der 

Hoeven tijdens de 

ALV. 

Een twintigtal leden 

heeft de moeite ge-

nomen het enquête-

formulier in te vul-

len, hetgeen ook 

blijkt uit de aantallen 

die worden gepre-

senteerd.  

Mocht u over het 

een en ander vragen 

hebben, mail die dan 

naar het verenigings-

secretariaat (zie 

groene kolom). 

 

In de u onlangs toe-

gezonden Tuinkrab-

bels heeft u kunnen 

lezen over de reno-

vatie- en isolatie-

plannen voor het 

verenigingsgebouw. 

De presentatie en de 

financiële conse-

quenties daarvan 

hebben eveneens 

plaatsgevonden op 

de ALV. 

Gezien de te ver-

wachten kosten 

heeft het bestuur 

besloten een en an-

der aan te houden 

om nog een kosten-

batenanalyse te 

laten uitvoeren. 

 
Weglekken van warmte 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kosten

Werkblad Kosten verbouwing kantine

Items Hoeveelheid Gespecificeerde kosten (€) Totale kosten (€)

Buitengevel 
verenigingsgebouw Schatting Werkelijk Schatting Werkelijk

Ramen 8 550,00 4.400,00 -

Gevelbekleding 
borstwering per m² 36,1 40,00 1.444,00 -

Gevelbekleding rest per 
m² 79,5 8,48 674,16 -

Isolatie matriaal per m² 115,5 6,14 709,17 -

Spouwmuurhout per m 193 1,36 262,48 -

Dampdoorlatende folie 
m² 115,5 1,12 129,36 -

Boeidelen trespa m² 19,1 36,99 706,51 -

Totaal 8325.68

 

Borstwering

Beplating Alu-zink coating
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Bestaande situatie, met de verenigingskas  

en het nog te plaatsen kiemhutje en pomp’hok’. 

pompgebouwtje naast de verenigingskas 

Verwachte situatie, met dubbelglas en  nog te 

plaatsen isolatiebeplating en borstwering 

 

Verbouwing uitbreiding bestuurskamer en toiletgroep(en) 

Alv Houtwijk de Noord

Situatieschets plattegrond kantine, terras, kas en pomphok 
 

Pomp(hok)

€ 11.380.- € 380

Alv Houtwijk de Noord  

 

Heeft u nog vragen

Vragen stellen aan het bestuur, schriftelijk 

aan het secretariaat gericht.   

 

Mw. M.I. de Hooge  

      Soestdijksekade 478 

      2574 BZ  Den Haag 

      tel. 06-57552784 

      m.hooge@planet.nl 

 

Beantwoording van alle schriftelijk gestelde  

vragen geschiedt in de volgende ALV. 


