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Notulen ALV 06-07-2012  
 
 
Presentielijst  
1. Marloes Gommeren Voorzitter  
2. Sophie Brus   Secretaris  
3. Jiska Geertsen   Algemeen bestuurslid 
4. Jenna Hulzebos  Algemeen bestuurslid 
5. Bart Nieuwenhuis Algemeen bestuurslid  
6. Dennis Volkerink  Goeman Borgesiuslaan (18) 
7. Floris van der Lingen Goeman Borgesiuslaan 
8. Jochem Vos  Hoendiep I en III (28) 
9. Sharon Hofmeijer Hoendiep II (15) 
10. Daniëlle Koek  Selwerd II (30) 
11. Joeri Thissen  Selwerd III (30) 
12. Jeremio Maduro  Selwerd III 

  
1. Opening  
Marloes opent de vergadering om 20.39 uur en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Vaststellen agenda  
De agendapunten worden goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen 
• Het quorum is gehaald, er zijn 121 stemmen op deze ALV vertegenwoordigd.  
• De bewonersvereniging van Damsport Jongerenflats, de hoofdbewoonster van 

Eendrachtskade zuidzijde 6 – 10 en één van de hoofdbewoonsters van Selwerd II 
hebben zich afgemeld voor de ALV. 

 
4. Post in en uit 
 
Binnengekomen post  
• Post van ING 
• Mail van Huurdersplatform Groningen (HPG) 
• Mail van platform Jongerenhuisvesting 
• Mail van Noordelijk Overleg Lefier (NOL) 
• Mail van de Boks 
• Mail van Lefier betreffende een adviesaanvraag over participatie 

 
Verstuurde post  
• Notulen van de ALV van 10-04-2012 en 18-04-2012 
• Mail naar HPG 
• Mail naar platform Jongerenhuisvesting 
• Mail naar Lefier 
• Uitnodiging voor deze ALV 
 
5. Vorige notulen 
Notulen van 10-04-2012:  
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.  
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Notulen van 18-04-2012:  
Blz 1: geen opmerkingen 
Blz 2: geen opmerkingen 
Blz 3: geen opmerkingen 
Blz 4: geen opmerkingen 
 
Er zijn geen verdere opmerkingen en ook deze notulen worden goedgekeurd. Sophie zal 
beide notulen op www.grobos.nl plaatsen. 
 
6. Update Beste Idee van Jong Groningen 
Na de brainstormsessie over de duurzaamheidsactie op 08-02-2012 is een kleine 
commissie opgericht en deze bestaat uit 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. Inmiddels heeft de commissie meerdere malen vergaderd.  
 
Marloes geeft een korte update over de huidige stand van zaken: 
• Naam van de actie wordt Het Beste Plan van Jong Groningen 
• Thema is duurzaam, schoon, heel en veilig 
• Prijzen je kunt winnen zijn een high tea als derde prijs, dinerbonnen als tweede prijs 

en een weekend weg of een I-pad als eerste prijs 
• Voorwaarden zullen duidelijker opgesteld worden 
• Communicatie via brieven in kleine panden, posters in grote panden, facebook en 

www.grobos.nl  
• Tijdsplan actie: 

o T/m september worden voorbereidingen getroffen 
o 17 september begint de actie 
o 8 oktober is de deadline voor het insturen van een plan, deelnemers krijgen 

een bevestiging via e-mail 
o 11 november moet het plan uitgevoerd zijn en een verslag daarvan moet naar 

Grobos gemaild worden 
o 11 – 19 november gaat de jury, bestaande uit Grobos en Lefier, overleggen 

welke plannen bezocht zullen worden 
o 29 november is de prijsuitreiking 

 
7. Participatie 
Lefier is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het vernieuwde participatiemodel dat 
na overleg met de Huurders Adviesgroep (HAG) is samengesteld. Jiska vertelt hoe het nu 
verder zal gaan met participatie. Inmiddels heeft Lefier mevr. S. Vos aangesteld als 
projectleider, zij zal zich bezig gaan houden met het nieuwe participatiemodel. Grobos 
heeft kennis met haar gemaakt.  
 
Het participatiemodel van Lefier bestaat uit drie niveau’s: bedrijfs-, buurt- en complex- of 
straatniveau. De studenthuurders worden door Lefier bij buurtniveau ingedeeld ook al 
wonen de studenthuurders verspreid over de hele stad. Lefier gaat als eerst aan de slag 
met participatie op bedrijfsniveau en hiervoor hebben zij een plan gemaakt. Voor de 
participatie op dit niveau willen zij een zogenaamde Klanten Adviesraad (KAR) 
samenstellen, deze zal bestaan uit 15 of 16 huurders, waaronder vier studenthuurders. 
De KAR zal een afspiegeling van de huurders van Lefier zijn. 
 
De termijn voor deelnemen in de KAR zal twee of drie jaar bedragen maar voor 
studenthuurders is er geen minimale tijd voor deelname aan de KAR omdat studenten 
vaak onverwacht verhuizen of een tijd naar het buitenland gaan. Er staat 
hoogstwaarschijnlijk een vergoeding tegenover deelname aan de KAR maar deze is nog 
niet vastgesteld. De leden van de KAR zullen door een sollicitatiecommissie, waar ook 
een Grobosbestuurslid of hoofdbewoner namens de studenten in zal zitten, worden 
aangenomen.  
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Voordat de sollicitatiecommissie in september leden voor de KAR kan gaan selecteren 
wordt een speedHAG georganiseerd om selectiecriteria vast te stellen. Deze speedHAG 
zal waarschijnlijk nog voor de zomervakantie georganiseerd worden door Lefier. Als de 
KAR is gekozen zal elk lid een cursus of training krijgen bij Lefier over participatie omdat 
de KAR de participatie op buurt-, en complex- of straatniveau verder uit zal gaan werken. 
Meer info over participatie is te vinden op www.lefier.nl  
 
Lefier heeft Grobos om advies gevraagd over het bovenstaande plan. Grobos zal hierover 
een positief advies mailen naar Lefier. 
 
8. Bestuursoverdracht 
Marloes en Jiska zullen per 1 september a.s. het Grobos verlaten en daarom zijn Jenna 
en Bart 18-04-2012 aangenomen als algemeen bestuurslid. Het Grobos stelt voor Jenna 
per 1 september a.s. de taak van voorzitter over te laten nemen, Bart blijft algemeen 
bestuurslid. De ALV gaat hiermee akkoord.  
 
9. WVTTK 
 
Kascommissie 
In september moet de boekhouding van Grobos gecontroleerd worden. Het Grobos heeft 
inmiddels mensen benaderd om de kascommissie te vormen. Floris van der Lingen en 
Jeroen Brus hebben toegezegd deze taak op zich te nemen. De ALV had hier verder geen 
vragen over en daarom nemen eerdergenoemde personen plaats in de kascommissie. 
 
Hoe is het met de panden 
Om een indruk te krijgen hoe het momenteel met de verschillende panden gaat en wat er 
zoals speelt onder de bewoners vertellen de aanwezige hoofdbewoners hoe het met ze 
gaat en waar hun bewonersvereniging momenteel mee bezig is. 
 
Floris van de Goeman Borgesiuslaan vertelt dat er een nieuw bestuur is gevormd en over 
de activiteiten die in de gezamenlijke woonkamer worden georganiseerd. Dit zijn spel-, 
film- en borrelavonden en deze worden goed bezocht door de bewoners. De bewoners 
nemen de laatste tijd meer initiatieven en dat vindt het bestuur leuk. Zo is er onlangs 
een groentetuin gerealiseerd. Daarnaast zal het bestuur de EK-wedstrijden uitzenden in 
de woonkamer en er wordt binnenkort een barbecue voor de bewoners georganiseerd. 
 
Jochem van Hoendiep I en III vertelt over de verbouwing van de flat. De hele flat krijgt 
nieuwe ramen en wordt een stuk energiezuiniger. De bouwwerkzaamheden zijn vorige 
week begonnen en duren tot in september. De flatbarcommissie Lolac is druk bezig met 
het EK, de wedstrijden die het Nederlands elftal speelt, de overige wedstrijden van poule 
B, halve finales en finale zullen worden uitgezonden in de bar. 
 
Sharon van Hoendiep II vertelt dat de feestcommissie van de bewonersvereniging half 
mei een barbecue voor bewoonsters heeft georganiseerd om het 25-jarig bestaan van de 
bewonersvereniging in augustus te vieren. De barbecue was een groot succes. Verder is 
de gemeenschappelijke ruimte geschilderd door een aantal bewoonsters en het resultaat 
ziet er mooi en fris uit. De ruimte wordt sindsdien vaker gebruikt. 
 
Daniëlle van Selwerd II en Joeri van Selwerd III vertellen over de flatfeesten die de 
commissies van hun flatbarren een paar weken geleden hadden georganiseerd. De 
feesten waren gezellig. In beide barren worden wedstrijden van het EK uitgezonden. Tot 
slot vertellen Joeri en Jeremio dat er picknicktafels achter de flat zijn geplaatst die veel 
gebruikt worden bij mooi weer. Ze zijn nog van plan een grote barbecue te plaatsen. 
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10. Rondvraag 
Een hoofdbewoner geeft aan dat een flatgenote mishandeld wordt daar haar vriend. Hij 
vraagt om advies aan de ALV. De aanwezigen hebben over de situatie gesproken en 
menen dat een dergelijke situatie erg lastig is, maar dat het verstandig is om de politie 
te bellen of met meerdere personen aan te kloppen om te vragen wat er aan de hand is.  
 
11. Sluiting 
Marloes sluit de ALV om 21.47uur en nodigt iedereen uit nog wat te blijven drinken. 


