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Notulen extra ALV 18-04-2012  
 

 
Presentielijst  

1. Marloes Gommeren Voorzitter  

2. Jiska Geertsen   Algemeen bestuurslid 

3. Jenna Hulzebos  Kandidaat algemeen bestuurslid 

4. Bart Nieuwenhuis Kandidaat algemeen bestuurslid  

5. Dennis Volkerink  Goeman Borgesiuslaan (18) 

 
Niet aanwezig maar gemachtigd 

6. Sharon Hofmeijer Hoendiep II (15)  
7. Rick Poell   Damsport (11) 

  
1. Opening  

Marloes opent de vergadering om 17.30 uur en heet iedereen van harte welkom.  

 
2. Vaststellen agenda  

De agendapunten worden goedgekeurd. Punt 8 wordt geschrapt aangezien dit niet van 
toepassing is op bewoners van de Goeman. 

 
3. Mededelingen 

 Het quorum is niet gehaald, er zijn 44 stemmen op deze ALV vertegenwoordigd. 
Omdat dit een extra ALV betreft hoeft het quorum niet gehaald te worden om 

besluiten te mogen nemen, dit is vastgelegd in de statuten. 
 De bewonersvereniging van Selwerd III en de hoofdbewoner van Eendrachtskade 6-

10 hebben zich afgemeld voor de ALV. 
 

4. Post in en uit 
 

Binnengekomen post  

 Post van ING 
 Uitnodigingen voor vergaderingen en de kennisacademie van het Huurdersplatform 

Groningen (HPG) 
 Mail van Lefier betreffende een adviesaanvraag over voordracht en coöptatie, een 

adviesaanvraag over de manier van inschrijven bij Lefier en een brief over de 
jaarlijkse huurverhoging 

 Reactie van de Universiteitskrant op ons voorstel een artikel te plaatsen 
 Reacties op de vacature voor algemeen bestuurslid 

 
Verstuurde post  

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

 Mail naar Lefier over de twee adviesaanvragen 
 E-mail naar de Universiteitskrant over de mogelijkheden tot een artikel te plaatsen 

 Vacature algemeen bestuurslid en oproep contactpersoon te worden 

 Uitnodiging voor deze ALV 
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5. Vorige notulen 
Notulen van 08-02-2012:  

Blz 1: geen opmerkingen 
Blz 2: geen opmerkingen 

Blz 3: geen opmerkingen 

Blz 4: geen opmerkingen 
 

Er zijn geen verdere opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd. Sophie zal 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  

In de brief van Grobos aan alle studenthuurders van Lefier met daarin de vacature 

algemeen bestuurslid is tevens een oproep gedaan contactpersoon te worden, deze vraag 
was gericht aan panden die nog niet vertegenwoordigd worden bij Grobos. Op de vraag 

contactpersoon te worden heeft nog niemand gereageerd. 

 

 Contact met panden 

Het Grobos is op bezoek geweest bij Hoendiep I, II en III. Binnenkort zal een bezoek 
gebracht worden aan het Lefierhuis aan de Werfstraat. 

 

 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. Inmiddels zijn alle 

e-mailadressen ingevoerd, dit zijn er ongeveer 500. Er mist dus nog een groot aantal e-
mailadressen. 

De mogelijkheden om deel te nemen aan de KEI-markt zijn onderzocht. Het Grobos kan 

via het KEI-bestuur geen eigen kraam krijgen omdat de informatiemarkt verkleind zal 
worden deze zomer. Het Grobos is nu met Lefier in overleg om bij de kraam van Lefier 

aan te sluiten. Op de ALV, waarschijnlijk in juni gehouden, hoopt het Grobos meer 
nieuws over de deelname aan de KEI-week te kunnen geven. 

Marloes is telefonisch geïnterviewd door iemand van de universiteitskrant (UK) maar tot 

op heden is het artikel niet geplaatst en de UK reageert niet op e-mails van Grobos en is 
telefonisch niet te bereiken maar het Grobos is hiermee bezig. 

 

 Bewonersparticipatie  

Hierover is geen nieuws te vertellen. 

 

 Vernieuwing duurzaamheidsactie 

Na de brainstormsessie over de duurzaamheidsactie op 08-02-2012 is een kleine 
commissie opgericht en 04-04-2012 heeft deze commissie vergaderd. Grobos, R. van 

Kats namens Lefier, de hoofdbewoonsters van Selwerd II, Joeri Thissen van het bestuur 
van de bewonersvereniging van Selwerd III en Sharon Hofmeijer, hoofdbewoonster van 

Hoendiep II waren bij deze vergadering aanwezig. De opzet van de actie is besproken: 
het thema duurzaamheid wordt uitgebreid met de thema’s schoon, heel en veilig, 

meedoen betekent een plan uitvoeren, er zijn meerdere prijzen dus niet één deelnemer 
of groep deelnemers wint een prijs, de actie wordt in het najaar van 2012 georganiseerd, 

social media wordt ingezet bij de communicatie, bewonersvereniging van grote panden 
zullen meehelpen bij de actie en de naam wordt veranderd. 

 

 CAI 

Hierover is geen nieuws te vertellen. De conceptenquête over de CAI opgesteld door 

Grobos ligt nog bij Lefier.  

http://www.grobos.nl/
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 Evaluatie overlegstructuren 
Hierover is na de vorige ALV weinig nieuws. Jenna zal, als zij wordt aangenomen door de 

ALV, de bijeenkomsten van de werkgroep Jongerenhuisvesting bij gaan wonen. 

 
7. Adviesaanvragen Lefier (voordracht en coöptatie + de inschrijving bij Lefier) 

 
Voordracht en coöptatie 

Deze adviesaanvraag is tijdens de WVTTK van de ALV op 08-02-2012 besproken, de 
reacties van de leden die bij de ALV aanwezig waren heeft het Grobos verwerkt in de 

reactie die aan Lefier is gestuurd. Lefier gaat vanaf nu bijhouden hoeveel 
probleemgevallen er binnenkomen en over een half jaar zal dit met het Grobos 

geëvalueerd worden. 
 

Inschrijving bij Lefier 
Lefier is momenteel bezig met een nieuwe manier van inschrijven als woningzoekende. 

Op dit moment hebben de woonbedrijven van Lefier in Groningen, Hoogezand en 
Stadskanaal en Zuidoost Drenthe alle drie nog hun eigen manier van woningen 

aanbieden. In Groningen worden huurwoningen van o.a. Lefier, Nijestee en de 

Huismeersters, zowel in de sociale als de particuliere sector, via www.woningnet.nl 
aangeboden en (on)zelfstandige studenten-/jongerenwoningen van Lefier Groningen 

worden via www.mijn-in.nl aangeboden.  
 

Lefier wil het liefst dat de drie woonbedrijven gezamenlijk alle woningen gaan aanbieden. 
Lefier Groningen wil niet weg bij woningnet want dit is een goede manier van woningen 

aanbieden aan woningzoekenden in Groningen omdat er tegelijkertijd gereageerd kan 
worden op woningen van andere woningstichtingen in de stad. 

 
Jongeren, en met name studenten, schrijven zich eenmalig in bij Lefier Groningen als ze 

op zoek zijn naar een (on)zelfstandige kamer in de stad. Inschrijving kost eenmalig €28,- 

en de inschrijving blijft geldig totdat er een woning is geaccepteerd. Gevolg hiervan is dat 

op dit moment ongeveer 22.000 mensen staan ingeschreven als woningzoekende bij 
www.mijn-in.nl. Dit aantal woningzoekenden is niet actueel, velen ervan studeren 

inmiddels niet meer of wonen niet meer in Groningen. Lefier Groningen wil de manier van 
inschrijven veranderen, een inschrijving die jaarlijks voor €14,- verlengd kan worden.  

 
Wij hebben kort samengevat het volgende advies gegeven: Wij zien geen grote 

problemen met dit nieuwe systeem, maar hebben de volgende vragen gesteld: 
 

 Om bijvoorbeeld voor een studio in aanmerking te komen, is een langere inschrijfduur 
noodzakelijk. Wij denken dat een groot aantal studenten eerst een kamer accepteert, 

maar zichzelf herinschrijft om later op andere eenheden te kunnen reageren. Veel 

studenten schrijven zich ook in bij Woningnet en als ze voor allebei ongeveer 15 euro 
moeten betalen, dan verwachten wij dat ze zich uitschrijven bij een van de twee 

aanbieders (wij denken dat meer mensen zich tot woningnet beperken omdat het 
aanbod voor jongeren hier uitgebreider is). Op deze manier wordt het erg bepalend 

op welke manier kamers worden aangeboden en wordt het voor woningzoekenden 
duurder om voor een studio in aanmerking te komen. 

 
 We hebben gevraagd of Lefier aan het volgende gedacht heeft. Als door deze nieuwe 

regeling minder mensen zich (her)inschrijven via mijn Lefier, kan het tot gevolg 
hebben dat voor de eenheden waarvoor op moment een langere inschrijfduur nodig 

is, zoals studio’s, deze korter wordt (wat voor huurders positief uitpakt). De vraag 
naar woningen aangeboden via mijn Lefier kan kleiner worden waardoor andere 

kamers (zoals de Selwerd flats bijvoorbeeld) moeilijker verhuurd kunnen worden. 
 

http://www.woningnet.nl/
http://www.mijn-in.nl/
http://www.mijn-in.nl/
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 Is het een idee om het eerste jaar inderdaad bijvoorbeeld 15 à 20 euro 
inschrijfkosten te vragen en per jaar verlenging 7.50 à 5 euro verlengingskosten. 

 
Uit een toelichtend gesprek met Lefier is gebleken dat er binnen de organisatie meerdere 

vragen over het advies zijn gekomen. Lefier heeft aangegeven hiermee aan de slag te 

gaan. 
 

8. Internet: toekomst HINT en FLITS 
De contracten van HINT en FLITS tussen Lefier en de rijksuniversiteit Groningen lopen tot 

april 2013. Selwerd II en III en Hoendiep I, II en III zijn panden die internet via één van 
deze netwerken hebben. De berichtgeving die onlangs in het Dagblad van het Noorden 

stond is niet juist, het internet wordt niet binnen drie maanden opgeheven. Indien de 
contracten niet verlengd worden zal Lefier in overleg met Grobos een passende oplossing 

vinden voor internet in deze panden. 
 

9. Voordracht nieuwe bestuursleden 
Grobos heeft op de ALV van 08-02-2012 aangegeven een vacature te openen voor 

algemeen bestuurslid, met uitzicht op de functie voorzitter. Er zijn tien 
sollicitatiebrieven/CV’s binnengekomen en acht sollicitanten zijn op gesprek geweest. De 

sollicitatiecommissie (Marloes, Jiska en Sophie) vond Jenna en Bart het meest geschikt 

en omdat Marloes en Jiska in augustus weggaan bij Grobos en Sophie in het najaar van 
2012 is besloten deze twee kandidaten voor te dragen zodat de continuïteit van Grobos 

gewaarborgd blijft. Jenna en Bart stellen zich voor aan de ALV, er zijn verder geen 
vragen voor hen.  Over dit punt moet gestemd worden. Het quorum is deze ALV 

wederom niet behaald maar niettemin kan er over dit punt gestemd worden aangezien 
de leden een tweemaal zijn opgeroepen. De aanwezige brengt zijn stem uit. De 

machtigingen van de vorige ALV worden meegenomen bij deze stemming. De stemmen 
worden geteld en Jenna en Bart worden beiden aangesteld als algemeen bestuurslid. 
 
10. WVTTK 

 In september moet de boekhouding van Grobos gecontroleerd worden. Er wordt een 
oproep gedaan om leden van de kascommissie te werven, geïnteresseerden kunnen 

contact opnemen met Grobos. Verder zal Grobos contact opnemen met de leden van 
de vorige kascommissie. 

 Rick Poell vertelde vorige ALV dat het bestuur van de Damsport tijdens het EK de 

wedstrijden op groot scherm zal uitzenden en dat er een tribune wordt gebouwd. 
Iedereen is uitgenodigd om te komen kijken aan de Damsport. 

 
11. Rondvraag 

Marloes vraag aan Dennis of zijn pand inmiddels al nieuwe wasmachines heeft gekocht 
aangezien Martine had voorgesteld om gezamenlijk met andere bewonersverenigingen 

wasmachines aan te schaffen. Dennis vertelt dat er al nieuwe wasmachines aangeschaft 
zijn. 

 
12. Sluiting 

Marloes sluit de ALV om 17.45 uur. 
 


