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Notulen ALV 23-02-2011 

 

Presentielijst 

1. Sabine Jansen  Voorzitter 

2. Sophie Brus   Secretaris 

3. Jasper Eschweiler  Penningmeester 

4. Marloes Gommeren  Kandidaat-bestuurslid 

5. Rico Noij   Kandiaat-bestuurslid 

6. Floris van der Lingen  Goeman Borgesiuslaan (18) 

7. Martine Seinstra  Goeman Borgesiuslaan 

8. Iris Zoutman   Selwerd II (30) 

9. Rick Poell   Damsport (11) 

10. Joeri Thissen   Selwerd III (30) 

11. Sjaak Geertsema  Selwerd III 

12. Gwendy Prins   Hoendiep II (15) 

 

1. Opening 

Sabine opent de vergadering om 20.09 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 behaald. Er zijn 104 

stemmen op de ALV vertegenwoordigd. 

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

pand) en Turftorenstraat 7. 

 

4. Vorige notulen 

Notulen van 20-10-2010:  

Floris informeert of er al meer bekend is over de hoofdbewonersavond die door 

Lefier georganiseerd gaat worden. Hier is op het moment nog niets over bekend. 

Zodra Grobos er meer over weet wordt dit aan de leden bekendgemaakt. 

Ook wordt er gevraagd naar het jaarlijks overleg met Lefier, hier zijn Jasper en 

Sabine geweest. 

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

 

Notulen 01-11-2010: 

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

 

5. Post in-uit 

Binnengekomen post 

 Mail van deelnemers aan de duurzaamheidswedstrijd 

 Post van de Woonbond 

 Afschriften van de ING 

 Brief van Lefier over de veranderde procedure bij mutatie (cilinders worden 

vervangen als er een nieuwe bewoner in een kamer komt) 

 Mail van sollicitanten (Sollicitatiebrieven en CV’s) 

 Mail van het Huurdersplatform 

 Mail van Noordelijk overleg Lefier 

 

Verstuurde post 

 E-mail naar de deelnemers van de duurzaamheidsactie 

 E-mail naar de sollicitanten 
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6. Update beleidsplan 

Op dit moment is het bestuursjaar halverwege en het Grobos wil de leden graag 

laten weten waar ze op dit moment mee bezig is. Op dit moment is de website in 

ontwikkeling, naar verwachting staat de vernieuwde website half maart online. 

Rick vraagt of het mogelijk is een forum te maken zodat hoofdbewoners op die 

manier met elkaar kunnen communiceren.  

Ook de hoofdbewonerssyllabus is in ontwikkeling, deze was sterk verouderd. Als 

de syllabus af is zal die naar de hoofdbewoners gemaild worden. 

Tot slot is de duurzaamheidsactie nu afgelopen, hierover meer bij punt 7. 

 

7. Evaluatie duurzaamheidsactie 

Afgelopen jaar werd 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 stond de actie op www.grobos.nl vermeld. Dit 

jaar heeft het Hoendiepcafé, de flatbar in de Hoendiep I-flat, gewonnen. Helaas 

was deelname aan de actie matig (slechts 5 deelnemers) en Grobos vraagt de 

aanwezigen hoe de actie verbeterd kan worden als de actie komend najaar 

herhaald wordt.  

 Joeri geeft aan dat er misschien meer posters opgehangen moeten worden en 

dat de brief ook in het Engels verstuurd zou moeten worden aangezien er veel 

internationale studenten via Lefier een kamer huren.  

 Martine zegt dat duidelijker gemaakt moet worden dat groepsdeelname 

mogelijk is, studenten doen misschien eerder mee als ze met een groepje zijn. 

 Iris zegt dat in Selwerd II bijna niemand van de actie op de hoogte was, iedere 

bewoner een brief sturen lijkt dus niet zinvol te zijn 

 Rick zegt dat de hoofdbewoners meer bij de actie betrokken moeten worden, 

dat zij de bewoners van hun pand enthousiast maken voor de actie. Ook willen 

studenten niet investeren in een actie als ze niet zeker weten dat ze wat 

winnen. 

Bovenstaande ideeën zullen komend jaar zeker meegenomen worden. 

 

8. Kandidaat-bestuursleden 

Grobos heeft op de ALV van 20-10-2010 aangegeven twee vacatures te openen, 

voor voorzitter en penningmeester. Er zijn zes sollicitatiebrieven/CV’s 

binnengekomen en alle sollicitanten zijn op gesprek geweest. De 

sollicitatiecommissie (Sabine en Sophie) vonden Marloes het meest geschikt voor 

de functie van voorzitter en Rico het meest geschikt voor de functie van 

penningmeester en beiden worden nu voorgedragen als kandidaat-bestuurslid.  

Marloes en Rico vertellen allebei iets over zichzelf en daarna kunnen er vragen 

gesteld worden. Joeri vraagt aan beiden wat ze met het Grobos willen bereiken. 

Marloes wil zich inzetten voor de huurders en Grobos beter op de kaart zetten. 

Rico wil o.a. kijken wat er verbeterd kan worden binnen het bestuur en wil hij de 

duurzaamheids actie onder de loep nemen. 

 

Over dit punt moet gestemd worden. Er vindt gesloten stemming plaats. De 

uitslag van de stemming is positief, Marloes Gommeren en Rico Noij zijn allebei 

aangenomen als bestuurslid. 

 

9. WVTTK 

Rick geeft aan dat de ventilatie in de Damsport niet goed werkt. Er is naar 

gekeken maar het probleem is nog niet opgelost en hij vraagt wat Grobos kan 

betekenen. Het Grobos gaat 7 maart op gesprek bij Lefier, als het probleem even 

uitgetypt wordt en naar info@grobos.nl gestuurd wordt, zal het punt bij Lefier 

aangekaart worden. 

Rick vertelt verder dat het binnenterrein van de Damsport vernieuwd wordt. Als 

het af is zijn hoofdbewoners en Grobos uitgenodigd om te komen kijken. 

http://www.grobos.nl/
mailto:info@grobos.nl
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10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

11. Sluiting 

Sabine sluit de vergadering om 20.46 uur en nodigt iedereen uit om nog wat te 

blijven drinken. 

 


