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Notulen ALV 08-02-2012  
 

 
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. Marijn Hendriks  Eendrachtskade zuidzijde 6 – 10 (9) 

8. Martine Seinstra   Goeman Borgesiuslaan (18)  

9. Jochem Vos  Hoendiep I + III (28) 

10. Sharon Hofmeijer Hoendiep II (15) 

11. Daniëlle Koek  Selwerd II (30) 

12. Iris Zoutman   Selwerd II  

13. Joeri Thissen  Selwerd III (30) 
 

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

 
2. Vaststellen agenda  

De agendapunten worden goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen 
 De pandenlijst van Grobos is aangepast. De Lissabonstraat is toegevoegd en heeft 9 

stemmen gekregen en Eendrachtskade zuidzijde 12 heeft 7 stemmen toegekend 
gekregen, gebaseerd op het aantal inwoners. Het aantal stemmen van Selwerd I is 

van 30 stemmen verlaagd naar 4 omdat er momenteel nog 38 Lefierhuurders in deze 
flat wonen. De overige kamers in Selwerd I worden door de Housingoffice verhuurd 

en de Housingoffice heeft aangegeven dat de internationale studenten niet door 

Grobos vertegenwoordigd hoeven te worden. Het totaal aantal stemmen van de 
panden bij elkaar komt op 293 en het quorum (1/3 van het totaal aantal stemmen) 

komt daarmee op 98.  
 Het quorum is gehaald, er zijn 141 stemmen op deze ALV vertegenwoordigd. 

 De bewonersvereniging van het Albinopand (Winschoterdiep 14) heeft zich afgemeld 
voor de ALV. 

 
4. Post in en uit 

 
Binnengekomen post  

 Post van ING 
 Rekening van de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel 

 Uitnodigingen voor vergaderingen en de kennisacademie van het Huurdersplatform 
Groningen (HPG) 

 Mail van het Noordelijk Overleg Lefier (NOL) o.a. over onze plaats binnen het 

samenwerkingsverband 
 Mail van verschillende personen van Lefier (R. van Kats, J. Woddema, M. Gebben,  

C. Buys, S. Tel) 
 Reactie van de Universiteitskrant op ons voorstel een artikel te plaatsen 

 Afmeldingen van twee contactpersonen van twee binnenstadspanden omdat zij gaan 
verhuizen 
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Verstuurde post  
 Post aan ING 

 Uitnodigingen voor vergaderingen en de kennisacademie van het Huurdersplatform 
Groningen (HPG) beantwoord 

 Mail naar het Noordelijk Overleg Lefier (NOL) o.a. over onze plaats binnen het 

samenwerkingsverband 
 Mail naar verschillende personen van Lefier (R. van Kats, J. Woddema, M. Gebben,  

C. Buys, S. Tel) 
 E-mail naar de Universiteitskrant over de mogelijkheden tot een artikel te plaatsen 

 Mail van contactpersonen beantwoord 
 

5. Vorige notulen 
Notulen van 11-10-2011:  

Blz 1: Sharon geeft aan dat ze bij de ALV niet aanwezig was en dat de presentielijst nog 
niet helemaal klopt 

Blz 2: geen opmerkingen 
Blz 3: geen opmerkingen 

Er zijn geen verdere opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. Sophie zal de 
presentielijst verbeteren en de notulen op www.grobos.nl plaatsen. 

 

6. Update beleidsplan 
Marloes loopt de punten van het beleidsplan van 2011 – 2012 bij langs en geeft bij elk 

punt een korte toelichting. 

  
 Contactpersonen inventariseren  

Nog steeds mist het Grobos contactpersonen van kleine panden. Binnenkort ontvangen 

alle studenthuurders een brief van Grobos (verstuurd door Lefier) met daarin de vacature 

voor algemeen bestuurslid en een oproep om contactpersoon van je pand te worden 
indien er nog geen contactpersoon of hoofdbewoner is. 

 

 Contact met panden 

Het Grobos heeft na de ALV in oktober een borrel georganiseerd in het Grobospand. 

Verder was er 24 november 2011 een pubquiz in het Grobospand. Na de ALV van 08-02-
2012 was er een borrel in het Grobospand. Voor deze borrels en pubquiz waren alle 

hoofdbewoners en contactpersonen uitgenodigd. Afspraken met panden om daar op 
bezoek te komen zullen binnenkort gemaakt worden. 

 

 Naamsbekendheid 

Het Grobos ontvangt van alle nieuwe huurders een e-mailadres, dit wordt bij het tekenen 

van het huurcontract bij Lefier ingevuld op een formulier van Grobos. Het invoeren kost 
meer tijd dan Grobos verwacht had, de helft van de e-mailadressen is momenteel 

ingevoerd. Zodra alle e-mailadressen ingevoerd zijn kan de achterban gemaild worden 

over Grobos. 

De mogelijkheden om deel te nemen aan de KEI-markt zullen binnenkort onderzocht 
worden. 

Verder is de Universiteitskrant benaderd om een artikel over Grobos te plaatsen en ook 

het magazine van de Hanzehogeschool zal gemaild worden over publicatie van een artikel 
over Grobos. 

 

 Bewonersparticipatie  

Jiska is namens Grobos bij de eerste en laatste bijeenkomst van de Huurdersadviesgroep 

(HAG) van Lefier aanwezig geweest en ze vertelt daar kort over. 

 

 Vernieuwing duurzaamheidsactie 

Na deze ALV wordt er gebrainstormd met R. van Kats over de vernieuwing van deze 
actie. 

http://www.grobos.nl/
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 CAI 

Inmiddels is er een conceptenquête over de CAI opgesteld door Grobos, deze wordt 
momenteel door Lefier bekeken. De enquête zal naar de studenthuurders gestuurd 

worden om te peilen wat hun voorkeuren met betrekking tot televisie zijn. 

 

 Evaluatie overlegstructuren 

Het Grobos is de afgelopen maanden bij verschillende vergaderingen en kennisacademies 
van het HPG aanwezig geweest en deze zal Grobos in de toekomst blijven bezoeken. 

Met de NOL is afgesproken dat Grobos alleen bij de jaarlijkse vergadering over de 
begroting, de vergadering met de Raad van Bestuur en bij de vergadering met de Raad 

van Commissarissen aanwezig zal zijn omdat dan punten worden besproken die van 
belang kunnen zijn voor de achterban van Grobos. 

Met Lefier is er goed contact, er vindt nog steeds regelmatig overleg plaats. Daarnaast 
hebben Jiska en Sophie 07-02-2012 kennisgemaakt met S. Tel, de nieuwe directeur van 

Lefier stad Groningen en zal er binnenkort een afspraak met C. Buys, algemeen 
bestuurder van Lefier plaatsvinden.  

De bijeenkomsten van de werkgroep Jongerenhuisvesting zullen binnenkort weer 
bijgewoond worden door Grobos. 

 

7. Toekomst bestuur 
Rico zal afwezig zijn van februari tot september 2012. Daarna komt hij terug bij Grobos. 

Marloes en Jiska zullen het Grobos na de zomer verlaten en Sophie waarschijnlijk 
komend najaar. Binnenkort verstuurt Lefier een brief namens Grobos naar alle 

studenthuurders met een vacature voor algemeen bestuurslid met de mogelijkheid tot 
doorschuiven naar voorzitterschap. De deadline voor de sollicitatie is 19 maart a.s. 

Daarna zal Grobos sollicitatiegesprekken voeren en een extra ALV organiseren om het 
nieuwe bestuurslid voor te dragen en aan te stellen als de ALV daar mee akkoord gaat. 

Aanstelling zal naar verwachting per 1 mei a.s. zijn. Marloes vraagt tot slot of de 
aanwezige hoofdbewoners de vacature op het prikbord in hun pand kunnen hangen. 

 
8. WVTTK 

Het Grobos heeft één punt voor de WVTTK: coöptatie en voordrachtregels van Lefier. 
Lefier wil de regels aanpassen en heeft Grobos om advies gevraagd. Het punt wordt met 

de ALV besproken. 

 
Coöptatie 

Coöptatie betekent dat huurders een nieuwe bewoner mogen voordragen als er een 
kamer in hun pand vrijkomt en deze nieuwe huurder hoeft nog niet ingeschreven te 

staan bij Lefier als kamerzoekende. Bij tekenen van het huurcontract betaalt deze nieuwe 
huurder inschrijfgeld aan Lefier. O.a. studentenhuizen die zijn aangemerkt als Vindicat- 

of Albertushuis en woningen die door twee personen gedeeld worden vallen onder de 
coöptatieregeling. 

 
Voordracht 

Voordracht houdt in dat bewoners een nieuwe huurder mogen voordragen maar deze 
nieuwe huurder moet minimaal één jaar staan ingeschreven bij Lefier. De precieze regels 

en voorwaarden van coöptatie en voordracht staan op www.lefier.nl vermeld. 
 

Lefier heeft te maken gehad met problemen op het gebied van voordracht: bewoners 

dragen iemand voor die geen jaar ingeschreven staat, en die persoon mag dus niet in de 
kamer komen wonen. Vervolgens wordt de kamer op internet gezet en komt er een 

onbekende nieuwe bewoner te wonen en dit leverde problemen met de huidige huurders 
op. Om hoeveel zaken het gaat is bij Grobos niet bekend. Lefier heeft voorgesteld om 

voordracht te veranderen naar coöptatie zodat dergelijke problemen zich niet kunnen 
voordoen. Ongeveer 300 eenheden (kamers) en 15 afdelingen vallen onder de 

voordrachtregeling, dit is ruim 10% van het kameraanbod van Lefier. 
 

http://www.lefier.nl/
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Er wordt opgemerkt dat bewoners hun zin krijgen als de voordrachtregeling uit het 
contract gehaald wordt. Ook wordt studenten die ingeschreven staan bij Lefier de 

mogelijkheid om te reageren op deze kamers ontnomen. Het zou een optie kunnen zijn 
om de kamers op internet aan te bieden en vervolgens de 3 of 5 huurders met de meeste 

punten op gesprek laten komen in het huis en dat de bewoners dan hun nieuwe 

medebewoner kunnen kiezen. 
De ALV stelt voor dat Grobos over dit punt opnieuw overlegt met Lefier en vraagt naar 

cijfers en specifieke situaties waarin voordracht een probleem opleverde. 
 

9. Rondvraag 
 Martine vraagt of het mogelijk is om gezamenlijk drogers bij Miele aan te schaffen. 

Dit zal in de praktijk lastig gaan omdat iedereen op verschillende tijdstippen nieuwe 
apparatuur nodig heeft. Sophie heeft een naam van een betrouwbaar contactpersoon 

van Miele. Zij zullen hierover later nog mailen. 
 Rick vertelt dat het bestuur van de Damsport tijdens het EK de wedstrijden op groot 

scherm zal uitzenden en hij nodigt de aanwezigen uit om te komen kijken. 
 

10. Sluiting 
Marloes sluit de ALV om 20.58 uur en stelt voor om een korte pauze in te lassen en 

daarna te beginnen met de brainstormsessie over de duurzaamheidsactie. 

 


