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Van de voorzitter
Goed bezig!
Een aantal bewoners van ons park is niet alleen goed, maar vooral ook druk bezig met de uitkom
sten van de brainstorm, die de afgelopen maanden door veel bewoners werd
bezocht. De aanwezigen kregen de gelegenheid een bijdrage te leveren op
belangrijke processen, die vrijwel alle bewoners aangaan of zouden moeten
aangaan. De volgende onderwerpen werden besproken:
. Ontwikkelingen met betrekking tot de golfbaan
. Het verenigingshuis
. Sociaal kapitaal
. Voor iedere leeftijd
. Energieneutraal
Een dergelijk project, dat samen met bureau Spilter tot stand kwam, was niet eerder georganiseerd
op ons park en werd zeer gewaardeerd. Mét alle bewoners kijkt het VvE bestuur uit naar de resul
taten. Helaas kunnen we daar in de planning voor de begroting 2019 maar gedeeltelijk rekening
mee houden, maar zodra er meer duidelijk is, zal hierover zeker informatie worden verstrekt.
In het verenigingshuis De 4 Seizoenen zijn vooral Esther Koolstra en Peter Beerlage goed bezig. Naast
een plezierige atmosfeer, weten zij ook met een prima menukaart voor zowel lunch- als dinergasten
te trekken. Er komt daarnaast een aantal speciale evenementen zoals de aanschuifmaaltijden en
een Indisch buffet op 18 november met live-music door het Han Meijer Combo. Wel eerst opgeven!
Goed bezig dus.
Paul van Rijn
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Net als voorgaande jaren zal ook in 2019 de bijdrage voor Beheer
en Onderhoud geïncasseerd worden.
Conform de statuten is deze bijdrage bij vooruitbetaling verschul
digd. De verschuldigde bijdragen kunnen ook worden voldaan
in twaalf maandelijkse termijnen, vervallende op de eerste dag
van elke maand. Betaling vindt dan plaats via automatische in
casso.
Momenteel zijn er nog enkele bewoners die de VVE-bijdrage niet
hebben voldaan. Tevens is er een kleine groep die na automati
sche incasso hardnekkig storneert (terugboekt) en dan al dan
niet zelf op tijd handmatig overmaakt. Een klein deel van deze
groep loopt als gevolg hiervan eveneens achterstanden op.
Het bestuur wijst erop dat een achterstand, groot of klein, na een
éénmalige herinnering uit handen wordt gegeven aan Hendriks
Incasso en dat hieraan wettelijke bijkomende kosten zijn verbon
den, die voor rekening van de betreffende woningeigenaar
komen.
Het gedrag van de storneerders zorgt daarbij voor extra kosten
en administratieve belasting (uitzoekwerk). Omdat de admini
stratie in handen is bij een externe partij, worden ook hierdoor
extra kosten in rekening gebracht en duperen deze storneerders
uiteindelijk iedereen omdat de kostenstijging door iedere bewo
ner gedragen moet worden. Bij deze dan ook een oproep aan
alle bewoners om van stornering af te zien. (AvK)
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Groep Sociaal
is op zoek naar nieuwe leden
De dames van de Groep Sociaal hebben de afgelopen jaren
diverse activiteiten georganiseerd met de bedoeling om de be
woners van onze woonwijk meer met elkaar in contact te brengen
en het “omzien naar elkaar” te versterken. De groep heeft zich Groep Sociaal
inmiddels een waardevolle plek op de Golf Residentie Dronten
veroverd.
Enkele leden van de groep hebben aangegeven er nu mee te
willen stoppen. Ze willen het stokje graag doorgeven aan andere
buurtbewoners. Een kans voor nieuwe energie en verfrissende
ideeën. Dat het zinvol werk is, heeft zich al bewezen. Ook uit de
gesprekken over de toekomst van ons park blijkt dat er behoefte
is aan dergelijke activiteiten. Er ligt een mooie uitdaging voor u!
Wilt u meedoen? Een berichtje aan groepsociaal.vvegrd@gmail.
com volstaat.
Kerststuk maken
Kerststukje maken bij GroenRijk
Evenals vorige jaren hebben we weer afspraken gemaakt met
GroenRijk voor het maken van een kerststukje. We zijn welkom op
vrijdag 14 december. U kunt kiezen tussen een workshop in de
middag die begint om 13.30 uur of ’s avonds om 19.00 uur.
De kosten bedragen € 20,00.
Begin december wordt een foto van het te maken werkstuk ge
maild aan alle bewoners. Als u mee wilt doen dan kunt u een
mailbericht sturen aan groepsociaal.vvegrd@gmail.com
Bewoners van de Winter worden benaderd door Gerda Dijkman.
Voor nadere informatie kunt u ook bij haar terecht: 06-13039833.
Aanschuifmaaltijden
De Groep Sociaal heeft een aantal jaren achtereen het voortouw
genomen bij het organiseren van de 'langetafelmaaltijden'. Op
donderdagavond gezellig samen eten in het clubhuis is langza
merhand een goede traditie geworden. De Groep Sociaal heeft
de organisatie daarvan met alle vertrouwen overgedragen aan
Esther Koolstra en haar keukenbrigade.
Het menu, voor wat nu 'aanschuifmaaltijden' wordt genoemd, is
te vinden op de website en in het clubhuis. U kunt zich aldaar ook
aanmelden.
Wandelen over de golfbaan
Een groep belangstellenden heeft onlangs een herfstwandeling
gemaakt over de golfbaan. De lus van hole 1 tot en met hole 9 is
gelopen. Afgelopen zomer heeft al een wandeling plaatsgevon
den van hole 10 tot en met 18. Onderweg is uitleg gegeven over
het golfspel, het onderhoud van de baan, en allerlei andere as
pecten die spontaan ter sprake kwamen. De deelnemers vonden
het voor herhaling vatbaar. We hebben besloten om in 2019 vier
van dergelijke wandelingen te organiseren. We wonen tenslotte
aan de vier seizoenen. U zult per mail worden uitgenodigd voor
de winterwandeling in januari of februari.
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George Gerritsen vertelt

en Arie van der Graaf ook

Duurzaam beheer in de buitenruimte en de golf
baan Een update
De Vereniging van Eigenaren onderhoudt infrastructuur en golf
baan, daarbij ondersteund door vrijwilligers in werkgroepen en
commissies.
De VvE Golfresidentie Dronten heeft zich onder meer ten doel
gesteld om bij te dragen aan de verbetering van het leef- en
woonmilieu. De VvE hecht eraan de mandeligheid op een duur
zame wijze te beheren. Dit streven is verankerd in het meerjarig
contract voor beheer en onderhoud, dat is afgesloten is met SBA
Golf & Groen BV, hierna te noemen: de aannemer. Van de
aannemer wordt een proactieve bijdrage verwacht om de be
oogde doelstellingen te realiseren of zo mogelijk te overtreffen.
De Golf Residentie Dronten heeft de intentie om ook na deze
contractperiode het duurzaam beheer te continueren.

Algemene
Vergadering
13 november 2018 in de Open
Hof te Dronten, aanvang 20.00
uur. Zaal open vanaf 19.30 uur
Opening
Mededelingen
“Voor de goede orde”
Vaststelling definitieve agenda
Ingekomen stukken
Vaststellen verslag
Besluitenlijst
Correctie realisatie 2017
Begroting 2019
Projecten golfbaan en infrastructuur
Clubhuis en aankoop
Greenfee/lidmaatschapsvormen
Verruiming gebruik speelrecht
Mutatie bestuursleden
Financiën clubhuis
Brainstorm bijeenkomsten
Rondvraag

Golfbaan en buitenruimte
Dit beheer laat zich uitsplitsen in een GEO-certificeringsproject
(Golf Environment Organisation) voor de golfbaan en in duur
zaamheidsmaatregelen voor de buitenruimte (woonwijk en na
tuurgebied).
In het contract voor beheer en onderhoud van de golfbaan is
vastgelegd, dat gewerkt moet worden volgens het GEO-program
ma en dat de VvE in de toekomst streeft naar GEO+. Dat betekent
extra inspanningen om onder meer het gebruik van bestrijdings
middelen tot een absoluut minimum te beperken door langs
cultuurtechnische en natuurlijke weg de golfbaan vitaal te hou
den.
De aannemer heeft de verplichting op zich genomen om de
GEO-certificering te verkrijgen als bewijs van het duurzame beheer
en dit gedurende de contractduur te behouden. Onlangs is het
NGF-certificaat door wethouder Van Amerongen uitgereikt.
CO2-uitstoot verminderen
De aannemer heeft zich verplicht om gedurende de contractpe
riode de CO2-uitstoot, het brandstofverbruik, het aantal verkeers
bewegingen en het gebruik van beregeningswater te verminde
ren. Dit wordt onder meer bereikt door het gebruik van hybride
maaiers, elektrisch handgereedschap, elektrische transporters en
biologisch afbreekbare olie.
Het doel van de aannemer is om het CO2-gebruik met 30% te
reduceren.
Brandstofgegevens en CO2-uitstoot worden geregistreerd en
kunnen in de toekomst vergeleken worden met eerder geregi
streerde cijfers.
Beregening
Mede om het verbruik van beregeningswater te verminderen, is
in de loop van 2016/2017 de gehele beregeninginstallatie ver
nieuwd. Nu kunnen de sproeiers per stuk worden aangestuurd en
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wordt onnodig waterverlies voorkomen. Door directe koppeling
van de beregeninginstallatie met de vijver kan het regenwater zo
hergebruikt worden. Dit zal bijdragen om het gebruik van grond
water te verminderen. Bijkomend voordeel van de vernieuwde
beregeninginstallatie is, dat het waterverbruik nu beter te moni
toren is, waardoor nog verdere besparing mogelijk wordt.
Gras van de baan
De rough-gebieden op de baan worden ecologisch beheerd.
Deze gebieden worden in principe 2x per jaar gemaaid en het
vrijkomend gras wordt daarna afgevoerd. Hierdoor treedt ver
schraling op en zal de grasproductie naar verwachting jaarlijks
met 10% afnemen. Over 5 jaar zal eens per jaar maaien voldoen
de moeten zijn.
In de rough-gebieden wordt het gebruik van alle bestrijdingsmid
delen vermeden voor een waardevolle natuurontwikkeling, zodat
bijv. orchideeën goed kunnen gedijen.
Het vrijkomende gras wordt zoveel mogelijk hergebruikt, deels
voor biologische bemesting en deels wordt het als veevoer afge
voerd naar een veehouderij. Groenafval wordt gedeeltelijk afge
voerd naar een biomassaverbrander en een ander deel wordt
verwerkt in de natuurpaden op het park. Eventueel nog overblij
vend groenafval wordt gesorteerd en afgevoerd naar een erken
de verwerker.
Bij het duurzaam beheer wordt intensief samengewerkt met de
vrijwilligers in de Werkgroep Natuur & Milieu. Samen met deze
werkgroep werken we actief aan het aantrekkelijker maken van
de Residentie voor flora en fauna. De vele nestkasten, natuurstro
ken, de natuurvriendelijke oevers en het natuurwandelpad zijn
hier het zichtbare bewijs van.
Om het golfspel, ook bij slechter weer, voor een zo groot mogelijk
publiek mogelijk te maken, zijn onlangs de eerste 9 holes voorzien
van schelpenpaden.
Innovatie
De Golf Residentie Dronten staat open voor innovaties die bijdra
gen aan haar beleid van duurzaam beheer. Zo zullen de green
maaiers voorzien worden van een systeem, waarbij het grasmaai
sel verspreid wordt over de de fairway, met als doel minder afval,
minder transportbewegingen en betere biologische bemesting
van de fairways. (AvdG)

Lezing houden?
Heeft u een interessante hobby of ervaringen waar u graag
over wilt vertellen aan buurtgenoten?
Dat kan. In het clubhuis op de laatste donderdagavond van
de maanden november, januari, februari en maart.
Stuur een mail naar groepsociaal.vvegrd@gmail.com
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Vacatures Natuur en
Milieu
De werkgroep Natuur en Milieu
houdt zich binnen de Golf Resi
dentie bezig met het beheren
van veel zaken die iets met de
natuur te maken hebben.
We zijn begonnen met de Na
tuurstrook langs de holes 5 en
6. Het werk daar houdt, naast
overleg met de VvE over het
totale beheer, momenteel in:
- het onderhoud van bijna 1000
m2 bloemenweide (in aanleg)
die we door sinusmaaibeheer 4
x per jaar deels willen gaan
maaien om verschillende bloe
men en planten een kans te
geven te gaan bloeien;
- de natuur onder de hoogspan
ningsmasten waar we elk jaar
1/3 deel van maaien om de
bomen en struiken de kans te
geven volwassen te worden;
- opbouw en onderhoud van 3
insectenhotels.
Ook de natuur op de golfbaan
krijgt de nodige aandacht. Wij
evalueren het gebruik en on
derhouden:
- 95 spreeuwenkasten;
- 36 koolmeeskasten;
- 10 egelhuizen.
Daarnaast onderhouden we
het populaire wandelpad in het
bos langs hole 16 en buiten
langs de velden bij de baan van
OGD:
- het verwerken van houtsnip
pers afkomstig van snoeiwerk
op de Golf Residentie en de
golfbaan;
- het verwerken van materiaal
dat vrijkomt (proppen) bij het
bewerken van de voor-greens,
om het buitenpad langs de ak
kers begaanbaar te houden;
- waar nodig snoeien van tak
ken en ondergroei.
Lees verder op pag. 6

Projectenvoorstellen 2019

Vervolg van pagina 5
Al dit werk wordt op dit moment
gedaan door zes vrijwilligers.
Doordat er de laatste jaren
steeds meer zaken zijn bijgeko
men, wordt het veel werk voor
het kleine groepje vrijwilligers.
Wij zoeken daarom naar men
sen die ons willen helpen de
nestkasjes te controleren op
broedsucces en deze in het
najaar schoon te maken, de
egelkasten te controleren, te
helpen bij het maaien enz. enz.
De tijd die u er aan wilt besteden
is helemaal aan u zelf, maar
gemiddeld zijn wij elke maand
twee dagdelen / avonden aan
het werk met de nadruk op de
periode van april tot oktober. In
de wintermaanden is er minder
werk. Het werk wordt altijd in
groepjes uitgevoerd, onder het
motto: "Samen bezig zijn in de
natuur is nuttig, gezond en je
leert van elkaar".
De werkgroep komt verder on
geveer 5 x per jaar in het club
huis bijeen om samen met de
commissaris Golfzaken de pro
jecten en activiteiten door te
spreken. Iedereen die ons ook
hierbij wil helpen is welkom,
maar het is geen verplichting.
Wilt u meer informatie, neem
dan contact op met Paul Ver
heijen, tel 06-20702451

Tijdens de Algemene Vergadering dit najaar zullen de volgende
9 projecten worden voorgesteld als herstel en/of verbetering van
de baan en de infrastructuur. De projecten worden betaald uit
de voorzieningen en lopen niet via de begroting voor B&O.
Project 1
Vervanging van de Lavendula beplanting bij het entreegebied
en de rotonde.
De conditie van de huidige beplanting gaat zienderogen achter
uit. Met name is dit een gevolg van het gemeentelijk strooibeleid
in de winter, waar de huidige Lavendula heel gevoelig voor blijkt
te zijn.
Inmiddels is er succesvol een klein deel van de beplanting ver
vangen door een Lavendula soort met een grotere weerstand:
Nepeta faasenil Grol.
Het plan is nu om de overige 135 m2 Lavendula beplanting, na
grondbewerking en doorwerken van compost, ook te vervangen,
waarna het entreegebied weer het visitekaartje zal zijn van ons
park.
Project 2
Aan de Lente, ter hoogte van de huisnummers 13, 17, 19, 23 en
27, is de beplanting in de mandelige groenstrook langs de straat
dringend aan vervanging toe.
Er zal ca. 38m2 oude beplanting moeten worden verwijderd, er
zal grondbewerking en bemesting moeten plaatsvinden en de
grond zal moeten worden doorgewerkt. Vervolgens zal nieuwe
beplanting van de soort Potentilla Fruticosa Elfenbein worden
terug geplant.
Project 3
De beplanting in de twee rotondes Zomer nabij huisnummers
70/79 en 84/93 is aan vervanging toe. Er zal in totaal ca. 92m2
beplanting moeten worden afgevoerd, de grond zal moeten
worden bewerkt en er zal mest door de grond moeten worden
gewerkt om goede groeimogelijkheden te verkrijgen voor nieuwe
beplanting. Voor de rotonde bij de huisnummers 70/79 is Hedera
Helix Arbori Purple voorzien en voor de rotonde bij de huisnummers
84/93 is Mahonia Aqiufolium Hillary voorgesteld.
Project 4
Een deel van de beplanting langs de Zomer, hoek Golfresidentie
19 richting Zomer 3 t/m 33, is door werkzaamheden ter plaatse
verdwenen en zal moeten worden aangevuld.
Circa 30m2 grond zal worden bewerkt en vervolgens zal Spirea
Japonica Genpei worden aangeplant.
Project 5
Het voorstel is om op hole 16 aan de linkerzijde ca. 400m2 bos
plantsoen aan te brengen. Dit zal de baan ter hoogte van het
plantsoen niet alleen visueel aantrekkelijker maken maar ook
uitdagender.
Tevens zal dit de natuurontwikkeling verder stimuleren. Het plan
is om de samenstelling van het bosplantsoen te laten bestaan uit
Vibernum Opilus, Ligustrum Vulgare en Rhamnus Cathartic.
De exacte locatie zal samen met de Golfclub worden bepaald.
6

Project 6
Het verwijderen van een aantal oude volgroeide wilgenbomen
op de baan.
Als boomeigenaar hebben we te voldoen aan een wettelijke
zorgplicht en het is mede daarom, dat we uit voorzorg deze
bomen willen verwijderen en vervangen.
Het project houdt in dat 8 grote bomen worden gerooid en dat
vervolgens de stobben hiervan worden gefreesd.
Project 7
In 2018 zijn na een boomveiligheidscontrole, VTA-controle, een
aantal oude en volgroeide bomen, die een gevaar zouden kun
nen opleveren, preventief verwijderd. Het voornemen is om ook
in 2019 nog een aantal bomen preventief te verwijderen, zie
Project 6.
Het voorstel dat nu voorligt is om nu ook tot herplanting over te
gaan, waarbij er gekozen zal worden voor bomen met een lange
levensduur, die een duidelijke meerwaarde zullen leveren voor
het aanzicht van ons park.
SBA zal op een tekening, die ter inzage zal liggen, de diverse lo
caties van de herplanting aangeven alsmede de soortnamen
van de beoogde bomen en struiken.
Project 8
De natuuroever in ons natuurgebied langs de holes 5 en 6 dreigt
overwoekerd te raken door wilgenopslag. Het voorstel is nu om
deze wilgenopslag machinaal te verwijderen. Dit zal de begroei
ing die we voor ogen hebben ten goede komen en de groei van
meer gewenste begroeiing stimuleren.
Project 9
Ons totale rioolstelsel bestaat uit ca. zeseneenhalve kilometer RWA
(regenwater) riolering en uit ca. vijfeneenhalve kilometer DWA
(vuilwater riolering). Daarnaast zijn er honderden huisaansluitin
gen, kolkaansluitingen,inspectieputten en kolken en is er verder
nog een rioolgemaal met persleiding.
Preventief wordt er ieder jaar ca. 1/5 van dit stelsel gecontroleerd.
Inmiddels is de afgelopen jaren 3/5 van het riool gecontroleerd
en beginnen we een beeld te krijgen van de staat, waarin ons
riool verkeert.
Het hoofdriool lijkt zich in een goede staat te bevinden, maar in
met name enkele aftakkingen dreigen storingen op te treden door
beschadigde aansluitingen en door wortelingroei.
Een aantal knelpunten was urgent en maakte direct handelen
noodzakelijk; deze knelpunten zijn inmiddels verholpen. Ook zijn
er situaties tijdens de controle aangetroffen, waarbij niet al te lang
gewacht moet gaan worden om deze te verhelpen. Het plan, dat
in de AV ter goedkeuring voorligt, houdt in: het op korte termijn
inspecteren van de laatste 2/5 van het rioolstelsel en het direct
daarna herstellen van de laatste bekende knelpunten resp. sto
ringen en de nieuw gevonden knelpunten. Medio 2019 kan het
hele stelsel gecontroleerd zijn en alle dan bekende knelpunten
zijn verholpen. (AvdG)
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Commissaris Algemene Zaken

Redactie Nieuwsblad

Het bestuur is op zoek naar een commissaris
Algemene Zaken. Iemand met een beetje juri
dische kennis zou mooi zijn, gezien de samen
stelling van het bestuur, maar de officiële
functiebeschrijving geeft een voorkeur aan
iemand met PR-kennis en ervaring. Schrijvers
talent en communicatieve vaardigheden zijn
daarbij van belang. Maar in samenspraak met
het bestuur is een andere invulling mogelijk.
Als u zich geroepen voelt, dan volstaat een
berichtje aan voorzittervvegrd@gmail.com.

Door de komende verhuizing van de redactie
ontstaan er vacatures voor een redacteur en
een eindredacteur. Het Nieuwsblad is dus op
zoek naar een geheel nieuwe bemensing!
Er worden jaarlijks 3 tot 4 edities geproduceerd
via de systemen van bladenmaker Editoo in
Arnhem. Dat betekent dat de eindredacteur
de uiteindelijke vormgeving verzorgt in dit "in
the cloud" werkend systeem. De huidige eind
redactie zal u helpen om u dat eigen te maken.
De teksten komen meestal van bestuursleden.

Een boom ter nagedachtenis
Hoewel het bericht over een “Familiebos” nabij de green van hole
17 reeds april van dit jaar op de website van de VvE en de Golfclub
verscheen, is dit initiatief van de familie Sertons op de Golf Resi
dentie nog niet bij iedereen bekend. Reden om te gaan praten
met Sita van Dijk, die ter nagedachtenis van haar overleden
echtgenoot Roland, ook een mooie Juglans regia oftewel Walnoot
gaat planten. Waarom? Dat legt Sita uit.
Sita woonde met Roland ongeveer 14 jaar naar volle tevredenheid
in hun appartement aan de Winter, toen Roland overleed. En wel
heel plotseling op 11 september afgelopen jaar. “Een dag dat
heel veel mensen in de wereld treuren”, aldus Sita. De impact is
enorm en Sita heeft het zichtbaar moeilijk om over de herinnering
te spreken.
Sita van DIjk
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Roland heeft zich nooit zo daarover uitgesproken, maar dat hij
gecremeerd wilde worden was wel bekend. Zijn as op een ano
niem strooiveld uit laten strooien, is iets waar bij de nabestaanden
geen goed gevoel over bestaat. In Heino, waar ze samen 35 jaar
gewoond hebben, is geen goede plek voorhanden om de urn in
een monument onder te brengen. Toen zich de mogelijkheid voor
deed om een herinneringsboom te planten op de Golf Residentie
heeft Sita bij het bestuur het verzoek neergelegd of de as hierbij
mocht. Een boom ter nagedachtenis, in wat het “Familiebos”
moet worden. Als het bestuur van de VvE vervolgens toestemming
geeft om de as van Roland in het plantgat onder te brengen, is
dit een enorme opluchting. Straks gedijt er een mooie boom uit
de as van haar overleden echtgenoot. Iets poëtischer kan je
nauwelijks bedenken. Het feit dat je tijdens een rondje golf langs
de boom loopt, zorgt nu al voor een goed gevoel ondanks het
grote verdriet. De nabestaanden realiseren zich dat zulks voor
weinigen is weggelegd. Bij de familie heerst dan ook een gevoel
van grote dankbaarheid dat deze mogelijkheid hen geboden is.
De boom zal volgend jaar in aanwezigheid van naaste familiele
den geplant worden, op de dag dat Roland zijn 81ste verjaardag
zou hebben gevierd. (JPE)

