
 1 

Notulen ALV 20-10-2010 

 

Presentielijst 

1. Sabine Jansen  Voorzitter 

2. Sophie Brus   Secretaris 

3. Jasper Eschweiler  Penningmeester 

4. Jiska Geertsen  Algemeen Bestuurslid 

5. Gwendy Prins   Hoendiep II (15) 

6. Floris van der Lingen  Goeman Borgesiuslaan (18) 

7. Sascha de Ruijter  Goeman Borgesiuslaan 

8. Harry Hijbels   Selwerd II (30) 

9. Bastiaan van der Hulst Selwerd II 

10. Joeri Thissen   Selwerd III (30) 

 

1. Opening 

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

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda is goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen 

 Het quorum dat ligt bij ten minste 102 stemmen is niet behaald. Er zijn 93 

stemmen op de ALV vertegenwoordigd. 

 We hebben afmelding gekregen van Winschoterdiep 14/1 t/m 14/39 (Albino 

pand), Hoendiep I + III, Eendrachtskade zuidzijde 6 t/m 10 en Turftorenstraat 

7. 

 

4. Vorige notulen 

Notulen van 27-04-2010:  

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

 

Notulen 12-05-2010: 

Bij punt 9 wordt Bastiaan veranderd in Bastiaan. Verder zijn er geen op- of 

aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. 

 

5. Post in-uit 

Binnengekomen post 

 Reacties op de duurzaamheidswedstrijd 

 Uitnodiging hoofdbewonersavond georganiseerd door Lefier, de precieze 

datum en de definitieve uitnodiging zal later verstuurd worden. 

 Uitnodiging jaarlijks overleg Lefier 

 Agenda van Lefier 

 Mail van het Huurdersplatform 

 Mail van Noordelijk overleg Lefier 

 

Verstuurde post 

 Brief over de duurzaamheidsactie is door Lefier, in samenwerking met Grobos, 

verstuurd naar alle studenthuurders. 

 

6. Financieel jaarverslag 

Jasper presenteert het financieel jaarverslag. Er zijn geen verdere op- of 

aanmerkingen over het financieel jaarverslag. 

Over dit punt moet gestemd worden. Er is echter geen quorum bereikt, daarom 

zal 01-11-2010 een extra ALV gehouden worden en dan wordt over dit punt een 

besluit genomen. De aanwezige leden tekenen allen een machtiging die mee zal 

worden genomen naar de extra ALV. 
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7. Begroting 

Jasper licht de begroting toe. Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen over de 

begroting. 

Over dit punt moet gestemd worden. Er is echter geen quorum bereikt, daarom 

zal 01-11-2010 een extra ALV gehouden worden en dan wordt over dit punt een 

besluit genomen. De aanwezige leden tekenen allen een machtiging die mee zal 

worden genomen naar de extra ALV. 

 

 

8. Sociaal jaarverslag 

Het sociaal jaarverslag wordt kort besproken. In tegenstelling tot de andere jaren 

staat op pagina 1 nu overzichtelijk weergegeven welke bestuurswissels hebben 

plaatsgevonden, wanneer de ALV’s plaatsvonden en bij welke panden het Grobos 

op bezoek is geweest. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen over het sociaal 

jaarverslag. 

Over dit punt moet gestemd worden. Er is echter geen quorum bereikt, daarom 

zal 01-11-2010  een extra ALV gehouden worden en dan wordt over dit punt een 

besluit genomen. De aanwezige leden tekenen allen een machtiging die mee zal 

worden genomen naar de extra ALV. 

 

9. Beleidsplan 

Sabine licht het beleidsplan toe. De verschillende punten in het beleidsplan zullen 

over het hele bestuursjaar worden verdeeld. Er zijn geen verdere op- of 

aanmerkingen over het beleidsplan. 

 

10. CAI 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Lefier, Grobos en Ziggo. Ziggo wil 

opeens niet van de contracten af en die kunnen in de huidige vorm voort blijven 

bestaan. Voorlopig zullen de contracten niet veranderd worden. Omdat de 

gesprekken tussen Lefier, Grobos en Ziggo keer op keer werden uitgesteld is de 

evaluatieperiode van de contracten verlengd tot juli 2011.  

 

11. Toekomst Grobos 

Binnen een jaar zullen de huidige bestuursleden het Grobos verlaten in verband 

met afstuderen en (buitenland) stage. Het Grobos stelt voor om in december een 

vacature voor penningmeester en een vacature voor voorzitter te openen. 

Sollicitatiegesprekken zullen in januari plaatsvinden. De penningmeester zal dan 

per 1 april aangenomen worden en de voorzitter per 1 februari zodat deze goed 

ingewerkt kunnen worden. Wanneer er een nieuwe secretaris gezocht gaat 

worden is nog niet bekend en of er een nieuw algemeen bestuurslid gezocht gaat 

worden is ook nog niet bekend. Het is een optie dat het Grobos met drie 

bestuursleden verder gaat. De effectiviteit zal dan omhoog gaan en mocht het met 

drie personen niet prettig werken dan kan er altijd weer een vierde bestuurslid 

gezocht worden. 

De vacatures worden hoogstwaarschijnlijk per post naar alle studenthuurders 

verstuurd, er zullen in de grote panden posters komen te hangen en het Grobos is 

van plan om de vacature op gastenboeken van studie- sport- en 

gezelligheidsverenigingen te plaatsen. 

 

12. Duurzaamheidsactie 

Dit jaar wordt voor de tweede keer de duurzaamheidsactie georganiseerd in 

samenwerking met Lefier. Alle studenthuurders hebben een brief met uitleg over 

de actie ontvangen. Daarnaast heeft het Grobos posters laten drukken en deze in 

de grote panden opgehangen. Ook staat de actie op www.grobos.nl vermeld. De 

plannen van aanpak kunnen tot 1 november a.s. worden ingezonden, daarna 

hebben de deelnemers tot 1 december a.s. de tijd om hun plan ook in de praktijk 

uit te voeren. 

http://www.grobos.nl/
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13. WVTTK 

Er zijn geen punten die nog besproken moeten worden. 

 

14. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

15. Sluiting 

Sabine sluit de vergadering om 20.58 uur en nodigt iedereen uit om nog wat te 

blijven drinken. 


