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Notulen ALV 08-06-2011 

 
Presentielijst 

1. Sabine Jansen  Voorzitter 

2. Sophie Brus   Secretaris 

3. Jasper Eschweiler  Penningmeester 

4. Jiska Geertsen  Algemeen bestuurslid 
5. Marloes Gommeren  Aankomend voorzitter 

6. Rico Noij   Aankomend penningmeester 

7. Floris van der Lingen  Kandidaat kascommissie 

8. Bastiaan van der Hulst Kandidaat kascommissie 
9. Rick Poell   Damsport (11) 

10. Ruben Sloot   Damsport 

11. Martine Seinstra  Goeman Borgesiuslaan (18) 

12. Sascha de Ruijter  Goeman Borgesiuslaan 
13. Christian Helder  Goeman Borgesiuslaan 

14. Gwendy Prins   Hoendiep II (15) 

15. Iris Zoutman   Selwerd II (30) 

 

1. Opening 
Sabine opent de vergadering om 20.05 uur en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agendapunten worden goedgekeurd maar de volgorde wordt wel veranderd. 
Punt 1 t/m 5 blijven ongewijzigd. Punt 8, Aanstellen kascommissie, wordt punt 6 

op verzoek van Bastiaan. Punt 7 wordt Update beleid Lefier en punt 8 wordt 

Hoofdbewonerssyllabus. Punt 9 t/m 12 blijven ongewijzigd. 

 
3. Mededelingen 

 Het quorum dat ligt bij ten minste 102 stemmen is niet behaald. Er zijn 74 

stemmen op de ALV vertegenwoordigd. Daarom zal er twee weken na deze 

ALV, woensdag 22 juni om 17.30 uur, een extra ALV worden gehouden in het 
Grobospand. 

 We hebben geen afmelding van panden gekregen. Arjen Ottens van Damsport 

heeft gemaild niet aanwezig te kunnen zijn bij deze ALV 

 De vernieuwde website van Grobos is online: www.grobos.nl. Binnenkort zal er 

ook een forum aan de website gekoppeld worden, deze is op dit moment in 
ontwikkeling 

 Het Grobos heeft een nieuw logo, deze is ook te zien op onze website 

 

4. Vorige notulen 
Notulen van 23-02-2011:  

Rick geeft naar aanleiding van de WVTTK op pagina 2 aan dat het binnenterrein 

aan de Damsport inmiddels vernieuwd is en dat de opening ervan 7 juli a.s. met 

een barbecue gevierd wordt. Iedereen is van harte uitgenodigd. 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. 

 

5. Post in-uit 

Binnengekomen post 

 Brief van Lefier over de huursverhoging per 1 juli 2011 
 Afschriften van de ING 

 Mail van bewoonster Eendrachtskade zuidzijde 10 over klacht met betrekking 

tot geluidsoverlast 

 Mail van Lefier om bij Lef-overleg op 14 juni a.s. aanwezig te zijn 
 Uitnodiging van Lefier om aanwezig te zijn bij de afscheidsborrel van Yvonne 

Geerdink op 28 juni a.s. 

 Mail van Lefier om de uitnodiging voor de hoofdbewonersavond door te sturen  

http://www.grobos.nl/
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Verstuurde post 

 E-mail naar de kandidaten voor de kascommissie 
 Uitnodiging voor de hoofdbewonersavond bij Lefier 

 E-mail naar bewoonster Eendrachtskade zuidzijde 10 over klacht met 

betrekking tot geluidsoverlast 

 

6. Aanstellen kascommissie 
Bastiaan en Floris stellen zich kort voor. Ze hebben beide vorig jaar de 

boekhouding van Grobos gecontroleerd, ze zijn actief geweest in de 

bewonersverenigingen van hun panden en daarom achten zij zich geschikt om 

nogmaals de boekhouding van Grobos te controleren. 
Over dit punt moet gestemd worden. Het quorum is echter niet behaald, daarom 

kunnen de aanwezige panden een machtiging achterlaten en dan worden hun 

stemmen meegenomen bij de stemming op de extra ALV van 22 juni a.s. 

 
7. Update beleid Lefier 

 De geplande hoofdbewonersavond ging niet door omdat er maar een paar 

panden zich opgegeven hadden. Het ging Lefier meer om kennismaken met de 

kleinere binnenstadspanden. De aanwezigen geven aan dat het niet handig is 

om de uitnodiging in een brief in de bijlage te zetten waarin helemaal onderin 
staat dat je je moet opgeven voor de avond. Dit is ook al doorgegeven aan 

Lefier 

 Het jongerenpand aan de Lissabonstraat is in de verhuur gegaan  

 Het Groenlingpand is in ontwikkeling, dit is het pand aan het Wielewaalplein 
 De jaarlijkse duurzaamheidsactie is geëvalueerd met R. van Kats en er is 

gebrainstormd over de opzet van de actie voor het najaar van 2011. Lefier wil 

graag met de actie doorgaan ondanks dat de deelname de afgelopen twee jaar 

niet hoog was. De ideeën voor dit jaar moeten nog verder uitgewerkt worden 
maar waarschijnlijk wordt het meer een battle-structuur, verschillende panden 

zullen tegenover elkaar gezet worden om tegen elkaar te strijden. Ook zullen 

de besturen van de bewonersverenigingen meer betrokken worden bij de 

actie. 
 

8. Hoofdbewonerssyllabus 

Jiska is druk bezig geweest met de hoofdbewonerssyllabus. Deze is voor het laatst 

in 2003 uitgebracht door Grobos en daarom was het hoog tijd om die te herzien. 

Er staan handige tips in voor nieuwe hoofdbewoners. Mochten er updates komen 
in de hoofdbewonerssyllabus, dan zullen deze aangepast worden in de digitale 

versie die binnenkort op www.grobos.nl geplaatst wordt. Voor de aanwezige 

besturen ligt er een exemplaar klaar om mee te nemen. 

 
9. Overdracht bestuur 

Sabine en Jasper zullen per 1 augustus a.s. stoppen met het Grobos-bestuur dus 

dit is voor hen de laatste ALV. Sabine hamert Rico in als penningmeester van het 

Grobos bestuur, Sabine hamert Jasper uit als penningmeester en tot slot hamert 
ze Marloes in als voorzitter van het Grobos bestuur. Vervolgens hamert Marloes 

Sabine uit als voorzitter. 

 

10. WVTTK 

 Gwendy geeft aan per 1 juli a.s. te stoppen met het bestuur van 
Bewonersvereniging Hoendiep II. Voor haar was dit daarom de laatste ALV van 

Grobos.  

 Rick geeft nogmaals aan dat iedereen is uitgenodigd voor de barbecue bij de 

Damsport op 7 juli a.s.  
 Het bestuur van de Goeman borgesiuslaan geeft aan dat 7 juli a.s. ook de 

opening van hun nieuwe gemeenschappelijke woonkamer met een barbecue 

wordt gevierd 
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11. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
 

12. Sluiting 

Sabine sluit de vergadering om 20.30 uur en nodigt iedereen uit om nog wat te 

blijven drinken. 

 

 


