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Notulen ALV 11-10-2011  
 

 
Presentielijst  

1. Marloes Gommeren  Voorzitter  

2. Sophie Brus   Secretaris  

3. Rico Noij    Penningmeester  

4. Jiska Geertsen   Algemeen bestuurslid  

5. Rick Poell    Damsport (11)  

6. Ruben Sloot   Damsport  

7. Martine Seinstra   Goeman Borgesiuslaan (18)  

8. Sascha de Ruijter   Goeman Borgesiuslaan  

9. Ruud van der Stoop  Hoendiep I + III (28)  

11. Floris van der Lingen  Kascommissie  

12. Iris Zoutman   Selwerd II (30)  

13. Daniëlle Koek   Selwerd II  

14. Marieke van Woensel  Selwerd III (30)  

15. Joeri Thissen   Selwerd III  
 

Niet aanwezig, maar wel een ander pand gemachtigd 
16. Sharon Hofmeijer Hoendiep II (15), Rick Poell van Damsport schriftelijk       

gemachtigd 
 

1. Opening  
Marloes opent de vergadering om 20.34 uur en heet iedereen van harte welkom.  

 
2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt goedgekeurd.  
 

3. Mededelingen  

 Het quorum dat ligt bij ten minste 102 stemmen is behaald. Er zijn 132 stemmen op 

de ALV vertegenwoordigd.  

 We hebben afmelding gekregen van de volgende panden: Eendrachtskade zuidzijde 6 
– 10, Mudaheerd en Turftorenstraat 7. Sharon Hofmeijer, hoofdbewoonster van 

Hoendiep II, kon deze avond zelf niet aanwezig zijn maar heeft Rick Poell, 
hoofdbewoner van de Damsport gemachtigd. 

 Het Grobosbestuur heeft het pand opgeruimd, grondig schoongemaakt en er is een 
raamsticker met het nieuwe logo besteld. Deze wordt volgende week op het raam 

geplakt. Ook is een nieuwe koelkast aangeschaft omdat de oude kapot gegaan is.  
 

4. Post in en uit  

 Post verstuurd naar en ontvangen van KVK om Sabine en Menno uit te schrijven en 
Marloes en Rico in te schrijven  

 Post verstuurd naar en ontvangen van ING om Menno uit te schrijven en Rico in te 

schrijven  

 Mails ontvangen van en verstuurd naar Lefier over de volgende onderwerpen: 

geplande afspraken, de duurzaamheidsactie, de huurdersadviesgroep en de Lef!  

 Het Grobos heeft hoofdbewoners die al een tijdje niet op ALV’s of borrels verschenen 
zijn een e-mail gestuurd om het contact te vernieuwen  

 Mails ontvangen van en verstuurd naar diverse bewoners die een individuele vraag of 

klacht hadden  

 Mails ontvangen van en verstuurd naar HPG en Nol  

 Mails ontvangen van en verstuurd naar de leden van de kascommissie  

 Mails verstuurd met daarin de uitnodiging voor deze ALV + borrel  
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5. Vorige notulen  
Notulen van 08-06-2011:  

Marloes geeft aan dat de hoofdbewonerssyllabus op tafel ligt voor degenen die er de 
vorige keer niet waren.  

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

 
Notulen van 22-06-2011:  

Martine informeert naar de presentielijst. De hoofdbewoners die na de ALV van 08-06-
2011 een machtiging hadden achtergelaten staan wel op de presentielijst maar waren 

niet aanwezig. Sophie zal dit veranderen.  
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen en de notulen worden goedgekeurd.  

 
6. Financieel jaarverslag  

Floris vertelt over de kasboekcontrole. De leden van de kascommissie zijn geen 
onjuistheden tegengekomen en hun advies is daarom ook: goedkeuren van de 

boekhouding. Er staan een paar fouten in de toelichting op de resultatenrekening; er 
staat nog Postbank terwijl dit inmiddels ING is. Dit zal aangepast worden. Rick informeert 

waar het juridisch steunfonds voor gebruikt kan worden. Rico zal dit uitzoeken. Er staan 
Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen over het financieel jaarsverslag.  

Over dit punt moet gestemd worden. Na het bespreken van punt 8 is er de mogelijkheid 

om een stembrief te tekenen.  
 

7. Begroting  
Rico licht de begroting toe. Er staan een paar typfouten in, deze zullen aangepast 

worden. Sascha geeft aan het Grobos moet oppassen met het sparen van geld, het kan 
zijn dat de belastingdienst dit ontdekt. Het Grobos zal uitzoeken of er belastingaangifte 

gedaan moet worden. Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen over de begroting.  
Over dit punt moet gestemd worden. Na het bespreken van punt 8 is er de mogelijkheid 

om een stembrief te tekenen.  
 

8. Sociaal jaarverslag  
Het sociaal jaarverslag wordt kort besproken. Op pagina 2 staat een datum verkeerd: 19 

november 2011 moet 19 november 2010 worden, Sophie zal dit verbeteren. Rick geeft 
aan dat het handig zou zijn als paginanummer worden toegevoegd. Marine informeert of 

het Grobos tevreden is met de punten die in 2010 – 2011 bereikt zijn. Over het 

algemeen is het een goed en productief beleidsjaar geweest. Het Grobos geeft aan dat de 
duurzaamheidsactie wel weer tegenviel, er waren wederom weinig aanmeldingen. De 

evaluatie overlegstructuren is na overleg doorgeschoven naar het nieuwe beleidsjaar 
omdat de nieuwe bestuursleden een andere kijk op de zaken hebben. Er zijn verder geen 

op- of aanmerkingen over het sociaal jaarverslag.  
Over dit punt moet gestemd worden. Sophie deelt aan de hoofdbewoners stembrieven uit 

waarop zij het financieel jaarverslag, de begroting en het sociaal jaarverslag kunnen 
goed- of afkeuren. Nadat elk pand heeft gestemd worden de stemmen geteld en het 

financieel jaarverslag, de begroting en het sociaal jaarverslag worden goedgekeurd.  
 

9. Beleidsplan  
Marloes ligt het beleidsplan toe, de verschillende punten worden kort besproken. De 

vernieuwde opzet van de duurzaamheidsactie zorgt voor enige discussie. Vanuit Lefier 
wordt de volgende opzet voorgesteld:  

Duurzaamheid is te beperkt, de opdracht uitbreiden met de thema's 'Leefbaarheid' en 

'Schoon, heel, veilig'. Battle tussen drie kleine binnenstadspanden die vies zijn of waar 
iets te verbeteren valt. Deze worden benaderd door bij de panden aan te bellen. De 

deelopdrachten duren elk drie weken in de maanden maart/april/mei 2012. Aan het eind 
van elke opdracht worden de panden bezocht door een jury die bestaat uit leden van 

Grobos en werknemers van Lefier. Er wordt een prijs uitgedeeld aan de winnaar van de 
deelopdracht en de panden krijgen punten toebedeel.  
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In december 2012: continuïteitsprijs voor het pand waar aan het eind van het jaar nog 
steeds een verbetering is waar te nemen. Prijs kan bijv. in de vorm van dinercheques 

o.i.d.  
 

Communicatie:  

 Digitale nieuwsbrief naar alle studenthuurders  

 Grobos stuurt nieuwsbrief naar hoofdbewoners en vraagt of zij die geprint op het 

prikbord in hun pand willen hangen  

 Facebookpagina over de battle  

 Updates op www.lefier.nl en www.grobos.nl  

 Twitter  

 
De ALV geeft aan dat op deze manier grote panden worden uitgesloten en dat zij dit 

jammer vinden, de ALV ziet liever dat er een middenweg tussen de oude en nieuwe 
duurzaamheidsactie wordt gezocht. Ook de naam van de actie zou moderner en 

pakkender kunnen. Sascha geeft tot slot aan dat OogTV misschien bij de actie betrokken 
kan worden.  

 
De verschillende punten in het beleidsplan zullen over het hele bestuursjaar worden 

verdeeld. Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen over het beleidsplan.  

 
10. WVTTK  

 Marloes vertelt dat het Grobos een telefoon met vaste aansluiting heeft maar dat 
deze vrijwel nooit wordt gebruikt en dat de telefoon kapot is. Ze vraagt de ALV wat 

die er van vindt als de telefoon wordt weggedaan en het abonnement wordt 
opgezegd. Het Grobos is goed bereikbaar via de e-mail en als er een sollicitatie wordt 

uitgeschreven kan daarop het telefoonnummer van één van de bestuursleden van 
Grobos worden gezet. Er wordt voorgesteld dat het Grobos een mobiele prepaid 

telefoon kan aanschaffen. Commentaar hierop is dat het beltegoed jaarlijks moet 
worden opgewaardeerd omdat anders het nummer vervalt. Er wordt besloten de 

telefoon niet te vervangen en Rico gaat het huidige abonnement voor telefoon en 
internet wijzigen.  

 Sascha stelt voor dat het Grobos een stuk of interview in de Universiteitskrant of het 

Hanze magazine laat plaatsen om zo meer naamsbekendheid te verwerven. Het 

Grobos zal hiermee aan de slag gaan.  

 Marloes geeft aan dat het Grobos zich in 2012 aan wil sluiten bij de kraam van Lefier 
op de informatiemarkt aan het begin van de KEIweek om meer naamsbekendheid te 

krijgen. Dit staat ook in het beleidsplan van 2011 – 2012. Omdat het Grobos 
onafhankelijk van Lefier is wordt de mening van de ALV gevraagd. De ALV heeft er 

geen problemen mee als het Grobos duidelijk herkenbaar bij de kraam van Lefier 
staat.  

 
11. Rondvraag  

 Joeri vertelt dat de flatbar van Selwerd III gedurende de hele maand oktober zijn 20-
jarig bestaan viert. Hij deelt flyers uit en nodigt iedereen uit om naar de flatbar van 

Selwerd III te komen.  

 Rick geeft aan dat het fijn zou zijn als panden uitnodigingen voor bijvoorbeeld een 

feest of barbecue beantwoorden. In juli had het bestuur van de Damsport 
verschillende panden via het Grobos uitgenodigd voor de openingsbarbecue van het 

binnenterrein. Bijna niemand had op deze e-mail gereageerd en dat is niet handig als 

er een begroting voor een feest gemaakt moet worden.  
 

12. Sluiting  
Marloes sluit de vergadering om 21.43 uur en nodigt iedereen uit voor de borrel. 


