
 

Nieuwsbrief Vereniging tot Behoud van Anna’s Hoeve e.o. 29 oktober 2022 

 

Op 22 juni van dit jaar hebben wij onze algemene ledenvergadering gehouden. In de agenda voor die 

avond was één van de punten het aanpassen van onze statuten. In artikel 21 lid 3 moest een 

wijziging komen i.v.m. het aanvragen van een ANBI-status. Dit is de nieuwe inhoud van lid 3 van 

artikel 21 geworden: 

lndien bij opheffing van de vereniging een batig liquidatiesaldo aanwezig is, wordt dit besteed ten 

behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de 

vereniging. 

Verder moesten er ook nog een tweetal artikelen opgenomen worden die betrekking hadden om het 

tegenstrijdig belang uit te sluiten en een artikel wat waarborgt dat bij belet en ontstentenis van de 

bestuurders het voortbestaan van de vereniging gewaarborgd is. Hiervoor is tijdens deze vergadering 

een continuïteitscommissie in het leven geroepen die uit 3 leden bestaat. 

 

Deze wijzigingen zijn door de vergadering met unanieme stemmen aangenomen. Dit betekende dat 

wij het notariskantoor Davina & Partners opdracht konden geven om e.e.a. in gang te gaan zetten. 

Van het notariskantoor ontvingen wij de concept wijzigingen die vervolgens, ter goedkeuring, ook 

nog naar de belastingdienst zijn gestuurd. Na akkoord van de belastingdienst (via e-mail) is aan de 

notaris de opdracht gegeven om de wijzigingen definitief te maken. De notaris had ook besloten om 

de door ons aangeleverde artikelen 23 en 24 niet als extra artikelen op te nemen maar toe te voegen 

aan de bestaande artikelen 13 en 15. Het tegenstrijdig belang is opgenomen in artikel 13 lid 1. De 

inhoud hiervan is: 

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging. Een bestuurder moet te allen tijde in het belang van de vereniging beslissen. Een 

bestuurslid dat een tegenstrijdig of eigen belang heeft bij een bestuursbeslissing, neemt niet deel aan 

de beraadslagingen en de besluitvorming daarover. Als alle bestuurders een tegenstrijdig belang 

hebben, dan verschuift de beslissingsbevoegdheid naar de algemene vergadering van de vereniging. 

 

Bij belet en ontstentenis van de bestuurders is opgenomen is artikel 15 lid2.c. De inhoud hiervan is: 

de benoeming van de in artikel 13 lid 4 en 14 lid 4 genoemde commissie voor het volgende 

verenigingsjaar 

 

Op 4 oktober heeft onze voorzitter de akte van wijziging op het notariskantoor Davina & Partners 

ondertekend. Hiermee zijn de aangebrachte wijzigingen ook juridisch bekrachtigd. Aansluitend 

hieraan en na ontvangst van de bevestiging van de Kamer van Koophandel over de aangebrachte 

wijzigingen, is voor de tweede keer een ANBI-status aanvraag de deur uit gegaan. De stukken 

hiervoor zijn op 8 oktober op de post gedaan en op 25 oktober hebben wij een brief van de 

belastingdienst ontvangen waarin staat dat onze vereniging is aangemerkt als een ANBI vereniging. 

Wij hebben deze status aangevraagd omdat wij gelden uit een nalatenschap gaan ontvangen en 

hierover dan geen erfrechtbelasting gaan betalen. 

 



 
De verlegde weg over Anna’s Hoeve is het afgelopen jaar 3 keer tijdelijk open geweest voor het 

verkeer. Deze foto geeft het beeld weer vanaf de ingang van de Mussenstraat naar het ecoduct en 

verder richting de A27. 

 
 

De eerste keer ging deze weg open omdat men de op- en afrit van de busbaan aan moest sluiten aan 

de huidige weg over Anna’s Hoeve en men tevens een verkeersregelinstallatie moest plaatsen.  

 

De tweede keer was dit voor de aanleg van wildroosters in de weg over Anna’s Hoeve. Kennelijk 

veroorzaakten deze roosters een dusdanig onveilige verkeerssituatie dat de weg over Anna’s Hoeve 

voor de derde keer afgesloten moest worden. Dit keer om de roosters weer te verwijderen of 

zodanig dicht te maken dat aan deze onveilige situatie een einde kwam. 

 

Vanaf 7 oktober  is het fietspad van de Liebergerweg/A. Fokkerweg afgesloten voor fietsers en 

voetgangers. Men is begonnen met de aanleg van het laatste stuk van de verlegde weg over Anna’s 

Hoeve. Bezoekers van Anna’s Hoeve moeten nu via de A. Fokkerweg richting de Mussenstraat lopen 

om vanaf daar weer naar de speelweide te komen. 

 

Dit nieuwe stuk weg moet straks een aansluiting krijgen op de Minckelersstraat middels een rotonde. 

Volgens de laatste gegevens moet dit stuk weg gereed zijn in kwartaal één van 2023. 

 

 

 



 
De aannemers van Oostrum en Mourik zijn bezig met de tweede fase van de aanleg van de Verlegde 

weg over Anna’s Hoeve. Foto genomen vanaf de verlegde weg over Anna’s Hoeve. 

 

 
 

Foto genomen vanaf het afgesloten fietspad richting de spoorlijn. 

 
 



 
Een tijd geleden kwamen wij er bij toeval achter dat er vervuilde grond onder het Dudoktalud lag. 

Deze vervuilde grond is, zoals men dat zo mooi noemt, functioneel afgegraven en afgevoerd. Er is 

toen een folie laag aangebracht met daarop ongeveer een meter schoon zand. Deze laag is men nu 

weer aan het verwijderen en het valt op dat de folie stuk getrokken is.  

 
Hopelijk wordt dit nog wel verwijderd voordat het asfalt er overheen gaat. Anders is er weer een 

volgende vervuiling ontstaan door werkzaamheden. 

 
De tot nu toe hoeveelheid verplaatste zand. Hopelijk schoon? 


