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Notulen ALV 10-02-2010 

 

Presentielijst 

1. Laura Zuydgeest  Voorzitter 

2. Sophie Brus   Secretaris 

3. Menno Earl   Penningmeester 

4. Jasper Eschweiler  Algemeen Bestuurslid 

5. Sabine Jansen  Algemeen Bestuurslid 

6. Richard Visser  Hoendiep I en III (28) 

7. Jeanine Hevinga  Jozef Israëlstraat 11 (2) 

8. Gwendy Prins   Hoendiep II (15) 

9. Johan Star   Mudaheerd (5) 

10. Johan Nijmeijer  Mudaheerd 

11. Floris v.d. Lingen  Goeman Borgesiuslaan (18) 

12. Jelger Koops   Selwerd III (30) 

13. Joeri Thissen   Selwerd III 

14. Leonie Gerding  Gelkingestraat 35 – 39 (4) 

 

1. Opening 

Laura opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen 

 Het quorum dat ligt bij ten minste 102 stemmen is behaald. Er zijn 102 

stemmen aanwezig. 

 Het Grobos heeft afmelding gekregen van Damsport, Grevingaheerd, 

Gelkingestraat, DHVA en Turftorenstraat 7. 

 Grobos maakt sinds 1 januari deel uit van het Huurdersplatform Groningen. 

Dit is een samenwerkingsverband waarvan de huurdersraden van 

Patrimonium, de Huismeesters, Woonstade en Lefier deel uitmaken, en sinds 

kort is het Grobos hierin ook vertegenwoordigd. Via het platform denkt het 

Grobos beter op de hoogte te kunnen blijven van actuele zaken die spelen 

voor huurders in Groningen. Er zal o.a. informatie uitgewisseld kunnen 

worden, en er kunnen samen activiteiten georganiseerd worden. Voor het 

komende jaar staan onder andere vier gratis workshops op het programma die 

gegeven worden door de Woonbond. Dit is ook voor bewonersverenigingen erg 

interessant en we zullen jullie hier ter zijner tijd zeker voor uitnodigen. Meer 

informatie is te lezen op www. Huurdersplatformgroningen.nl 

 Afgelopen maand heeft er ook een energieavond plaatsgevonden mede op 

initiatief van het Huurdersplatform. Het Grobosbestuur is hier heen geweest en 

ook dit was een interessante avond en is zeker voor volgend jaar aan te 

raden.  

 12 oktober 2009 vond de rechtszaak Otter/Lefier plaats. Het ging hierbij om 

een toeslag die wordt berekend voor de aanleg van het Internet bovenop de 

kale huur. Tevens worden er kosten berekend voor het onderhoud van de 

tuinen. De vraag is of dit mag. Er is nog geen uitspraak gedaan.  

 Er zal weer een kascommissie worden gevormd. De vraag is of er kandidaten 

zijn om in deze commissie zitting te nemen. Het gaat om het controleren van 

de boekhouding van het afgelopen boekjaar. De vergoeding zal 25 euro 

bedragen en het kost ongeveer een middag. 
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3. Duurzaamheidsactie 

Het afgelopen jaar heeft de eerste duurzaamheidsactie van Grobos en Lefier 

plaatsgevonden. Studenthuurders van Lefier zijn per brief benaderd over de 

wedstrijd. Zij konden tot 15 oktober 2009 een plan insturen met daarin 

energiebesparende maatregelen. Vervolgens hadden zij tot 1 december 2009 de 

tijd om de maatregelen daadwerkelijk door te voeren en hiervan een update naar 

ons te sturen. Uit de inzendingen heeft de jury de drie beste plannen 

geselecteerd. Vervolgens zijn drie bestuursleden van Grobos en twee 

medewerkers van Lefier bij deze deelnemers langsgeweest om de maatregelen te 

inspecteren. Uit de deelnemers is ten slotte unaniem een winnaar gekozen. De 

winnaar was Orlando dos Santos. Zijn motivatie om mee te doen waren de 

kostenbesparing en milieuoverwegingen. De fysieke maatregelen bestonden uit 

het plaatsen van radiatorfolie, tochtstrips, fles met water in waterbak waardoor er 

met spoelen minder water wordt gebruikt, spaarlampen plaatsen en thermostaat 

lager zetten, energiebesparende douchekop, en boiler op een lagere stand. 

Daarnaast had hij nog een groot aantal niet fysieke maatregelen genomen. Elke 

week schreef hij zijn meterstanden op om zichzelf te contoleren. De hoeveelheid 

maatregelen, de originaliteit en zijn motivatie om mee te doen zijn 

doorslaggevend geweest om hem tot winnaar uit te roepen.  

In totaal zijn er op de 2000 brieven die de deur uit zijn gegaan slechts 5 reacties 

gekomen van huurders die deel wilden nemen aan de wedstrijd. Dat terwijl er een 

Ikea bon t.w.v. 500 euro tegenover stond. Een behoorlijke prijs dus. Het Grobos 

heeft met Lefier afgesproken dat deze actie volgend jaar hoogstwaarschijnlijk 

herhaald zal worden. Er wordt gevraagd naar verbeterpunten van deze actie. 

Jeanine en Jelger geven aan dat het lastig is om te besparen op energie omdat wij 

als huurders niets aan het pand zelf kunnen en mogen veranderen. En voor Lefier 

is het financieel niet aantrekkelijk om panden te isoleren, dubbel glas te plaatsen 

etc. want de besparing is alleen voor de huurders. 

Johan meent dat de motivatie om mee te doen aan zo’n actie vanuit de bewoners 

zelf moet komen en niet vanuit de bewonersvereniging.  

 

4. CAI 

Zoals al op een aantal ALV’s ter sprake is gekomen heeft Lefier wellicht de 

mogelijkheid om de CAI contracten dit jaar open te breken. Er is daarom al eerder 

op ALV’s gepolst wat de mening van de leden over de CAI contracten is. Of de 

panden liever collectief CAI krijgen via Lefier of individuele aansluitingen hebben 

die dan ook zelf door de huurder moeten worden geregeld. Sinds de fusie van 

Essent tot Ziggo heeft Ziggo zelf echter ook aangegeven van de contracten af te 

willen. Dit is de laatste stand van zaken. Voor zover bekend is beweert Ziggo dat 

zij in de huidige formatie niet meer collectieve pakketen aan kunnen bieden zoals 

die in de contracten zijn vastgelegd. Zij beweren ook dat zij van de contracten af 

kunnen door de fusie. Dit zal door de jurist van Lefier moeten worden uitgezocht. 

Volgende week vindt er een vergadering plaats tussen twee medewerkers van 

Lefier, iemand van Ziggo en ook het Grobos zal hierbij aanwezig zijn. Er zal dan 

meer duidelijkheid verschaft worden over hoe Ziggo de zaken ziet en welke 

mogelijkheden er nog voor Lefier zijn. Naar aanleiding van dit gesprek zal dus de 

mening van onze achterban moeten worden gepolst. Omdat dit een belangrijke 

kwestie is die wellicht ingrijpende gevolgen voor de huurders zal hebben is het 

daarom van belang dat dit ook met jullie achterban wordt besproken en 

teruggekoppeld wordt naar ons. Waarschijnlijk zal het Grobos jullie per e-mail 

benaderen. Eventueel kan er een open forum georganiseerd worden afhankelijk 

van de interesse hiervoor vanuit de panden. Momenteel kan er dus nog steeds 

weinig concreets gezegd worden en zullen we moeten afwachten tot het gesprek 

met Ziggo van volgende week.  
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5. Pandbezoeken 

Het Grobos wil graag meer interesse tonen in haar leden en op deze manier een 

beter beeld krijgen van wat zich afspeelt bij onze leden en hoe het er op de 

verschillende locaties uitziet. Het Grobos wil zo meer betekenen voor haar leden 

en de naamsbekendheid vergroten. De afgelopen tijd is het Grobos langs geweest 

bij Selwerd III, Mudaheerd, Damsport en zijn bij een Hoendiep flatborrel geweest.  

  

Daarnaast is het Grobos langs een aantal binnenstadspanden gegaan om daar het 

Grobos te promoten en contactpersonen te inventariseren/motiveren. Dit heeft 

een aantal bruikbare hoofdbewoners opgeleverd en een aantal contactgegevens 

waarmee in ieder geval weer een deel van de achterban kunnen bereikt kan 

worden. Tevens heeft het Grobos zo een beter beeld gekregen van hoe de panden 

er ter plekke uitzien. Voor de panden met zelfstandige woningen die weinig 

contact hebben met elkaar is het bijvoorbeeld erg moeilijk om een 

contactpersoon/hoofdbewoner aan te wijzen als deze er nog niet is.  

 

Daarnaast heeft het Grobos e-mailadressen van nieuwe huurders gekregen van 

Lefier. Het Grobos heeft een document aangeleverd die door nieuwe huurders 

wordt ingevuld. Dit levert veel adressen op en deze kunnen goed van pas komen 

bij bijvoorbeeld de CAI kwestie. 
 

6. Bestuursfuncties 

Laura zal per 1 maart 2010 het Grobos verlaten. Hierdoor komt de functie van 

voorzitter beschikbaar. Omdat het belangrijk is dat de voorzitter al kennis 

beschikt over Grobos en al kennis heeft gemaakt met onze externe contacten 

beveelt het Grobos aan dat één van de huidige bestuursleden de taak van 

voorzitter over zal nemen. In het verleden zijn zittende bestuursleden vaak 

doorgeschoven naar de functie van voorzitter. Op een eerdere ALV hebben een 

aantal panden echter aangegeven dat zij deze gang van zaken niet waarderen. 

Het voorstel is om Sabine Jansen te benoemen tot voorzitter per 1 maart 2010. 

De ALV gaat hiermee akkoord en er is geen behoefte aan stemming dus per 1 

maart 2010 zal Sabine de taak van voorzitter op zich nemen. 

 

Daarnaast heeft ook Menno aangegeven het Grobos te willen verlaten in verband 

met zijn afstuderen. Er wordt voorgesteld om Jasper door te schuiven naar de 

functie van penningmeester. Hij zal dan door Menno kunnen worden ingewerkt de 

komende tijd. Er wordt aan de ALV gevraagd of iedereen instemt met deze 

procedure en dat de vacature van algemeen bestuurslid geopend zal worden. De 

ALV gaat akkoord met deze procedure. De vacature zal uiteraard naar alle leden 

worden gemaild. De bestuursvergoeding bedraagt 150 euro per maand en het 

kost ongeveer 5 tot 10 uur per week. De ALV gaat met dit voorstel akkoord. 

 

7. Statuutwijziging 

De statuutwijziging zoals goedgekeurd in de vorige ALV is door de notaris in onze 

statuten gewijzigd. De wijziging zoals deze is doorgevoerd ligt in het Grobospand 

ter inzage. 

 

8. WVTTK 

Notulen van 07-10-2009:  

De achternamen van Johan en Johan worden aangepast. 

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd 

 

Notulen van 21-10-2009: 

De achternamen van Johan en Johan worden aangepast. 

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd 
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Binnengekomen post 

 Mail van deelnemers van de Duurzaamheidsactie 

 Statuutwijziging van de notaris 

 Contactgegevens van huurders en hoofdbewoners 

 Mail van Sjoerd Otter betreffende rechtszaak Otter/Lefier 

 

Verstuurde post 

 Mail aan deelnemers van de Duurzaamheidsactie 

 Uitnodiging Energie-avond 28 januari jl. 

 Mail aan Sjoerd den Otter betreffende rechtszaak Otter/Lefier 

 

9. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

10.  Sluiting 

Laura sluit de vergadering om 20.55 uur en nodigt iedereen uit om nog wat te 

blijven drinken. 


