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Notulen ALV 17-10-2012  
 
 
Presentielijst  
1. Jenna Hulzebos    Voorzitter  
2. Sophie Brus    Secretaris  
3. Rico Noij     Penningmeester  
4. Bart Nieuwenhuis   Algemeen bestuurslid  
5. Rick Poell     Damsport (11)  
6. Marijn Hendriks   Eendrachtskade zuidzijde 6 – 10 (9) 
7. Dennis Volkerink   Goeman Borgesiuslaan (18)  
8. Jochem Vos    Hoendiep I + III (28) 
9. Sharon Hofmeijer   Hoendiep II (15)  
10. Jeroen Brus   Kascommissie 
11. Floris van der Lingen   Kascommissie  
12. Iris Zoutman    Selwerd II (30)  
13. Tom Lankheet    Selwerd II  
 

 
1. Opening  
Jenna opent de vergadering om 20.08 uur en heet iedereen van harte welkom.  
 
2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt goedgekeurd.  
 
3. Mededelingen  
Het quorum dat ligt bij ten minste 98 stemmen is behaald. Er zijn 111 stemmen op de 
ALV vertegenwoordigd.  
 
4. Post in en uit  
• Post verstuurd naar en ontvangen van KVK om Marloes uit te schrijven en Jenna in te 

schrijven  
• Post verstuurd naar en ontvangen van ING om Marloes uit te schrijven en Jenna in te 

schrijven  
• Mails ontvangen van en verstuurd naar Lefier  
• Mails ontvangen van en verstuurd naar HPG en Nol  
• Mails ontvangen van en verstuurd naar de leden van de kascommissie  
• Mails ontvangen van en verstuurd naar deelnemers aan de actie Het beste plan van 

Jong Groningen 
• Mails verstuurd met daarin de uitnodiging voor deze ALV 
 
5. Vorige notulen  
Notulen van 07-06-2012:  
Iris geeft aan dat op pagina twee wordt verwezen naar de hoofdbewoonsters van Selwerd 
II, er is echter maar één hoofdbewoonster. Dit zal veranderd worden. 
De notulen worden goedgekeurd, Sophie zal de notulen aanpassen en op de website 
www.grobos.nl plaatsen. 
 
6. Financieel jaarverslag  
Rico geeft een korte toelichting op het financieel jaarverslag. Er zijn geen verdere op- of 
aanmerkingen over het financieel jaarverslag.  
Over dit punt moet gestemd worden. Na het bespreken van punt 8 is er de mogelijkheid 
om een stembrief te tekenen.  
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7. Begroting  
Rico licht de begroting kort toe en beantwoordt een paar vragen van de aanwezigen. 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. 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  
Jenna licht het beleidsplan kort toe en vraagt of de aanwezigen nog extra punten in het 
beleidsplan willen zien. Er wordt gesproken over de naamsbekendheid van Grobos, 
waarom is dit een belangrijk punt? Het Grobos is van mening dat het belangrijk is om 
bekend te zijn bij de achterban zodat de studenthuurders weten wanneer ze Grobos 
kunnen benaderen. Marijn stelt voor om een grote poster op de prikborden in de panden 
op te hangen. Ook zou het leuk zijn als er informatie over Grobos in de huurdersmap van 
Lefier komt te zitten. Het Grobos zal kijken of Lefier hiermee akkoord gaat. 
De verschillende punten in het beleidsplan zullen over het hele bestuursjaar worden 
verdeeld. Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen over het beleidsplan.  
 
10. Update Het Beste Plan van Jong Groningen 
Bart vertelt over de vergadering van de commissie die de actie Het Beste Plan van Jong 
Groningen heeft georganiseerd. De laatste vergadering was op 15 oktober 2012. De drie 
inzendingen zijn toen besproken en de commissie heeft besloten de actie niet door te 
laten gaan. Ook zal er in de toekomst geen soortgelijke actie georganiseerd worden want 
er is te weinig belangstelling onder de studenthuurders om mee te doen aan een 
dergelijke actie. 
 
11. WVTTK  
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. 
 
Dennis en Floris van de Goeman Borgesiuslaan vertellen dat het erg gezellig is aan de 
Goeman en dat de woonkamer veel gebruikt wordt voor verschillende activiteiten. In de 
zomer hebben de bewoners zelf grote tuinmeubels gemaakt waar veel gebruik van werd 
gemaakt. 
 
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.  
 
Rick vertelt dat het bestuur het EK heeft uitgezonden maar dat er niet heel veel 
bewoners kwamen kijken. Inmiddels zijn er ongeveer twintig nieuwe bewoners aan de 
Damsport komen wonen, de doorloop was de afgelopen maanden hoog. De vrijdag voor 
deze ALV had het bestuur een flatfeest georganiseerd in hun flatbar en dit was erg 
gezellig. Waar de Damsport nog steeds last van heeft is het dumpen van grofvuil bij hun 
containers. De gemeente wil dit niet op komen halen, dit is vervelend. 
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Jochem van Hoendiep I en III vertelt dat de renovatie van de flat inmiddels bijna klaar is 
en dat eind november het Groot Flatfeest georganiseerd wordt door de commissie van de 
flatbar. Dit is een feest van vier dagen voor de bewoners van Hoendiep I, II en III. 
Verder zijn een paar kamers aan de voorkant van de flat beschoten. Aan de overkant van 
de flat is een ‘scherpschutter’ met een luchtbuks actief. De huismeesters en politie zijn 
hiervan op de hoogte. 
 
Iris vertel dat in Selwerd II de laatste tijd veel wordt ingebroken en vernield, dit is erg 
vervelend. Zo zijn het geld en de wasmuntjes uit de ruimte van het bestuur gestolen. 
Daarnaast hebben meerdere verdiepingen in de flat last van bedwantsen. Dit zijn kleine 
beestjes die onder matrassen leven bij slechte hygiëne. Ze is erg druk met contact 
onderhouden met Lefier en de milieudienst om wat aan deze plaag te doen. 
 
Marijn heeft geen nieuws over haar pand aan de Eendrachtskade ZZ 6-10. 
 
Jenna vertelt dat haar huis (Werfstraat) last heeft van muizen. De bewoners gaan 
waarschijnlijk een kat uit het asiel halen. 
 
Bart heeft geen nieuws over zijn pand aan de Van Heemskerckstraat 5-11H. 
 
12. Rondvraag  
Er zijn geen vragen. 
 
13. Sluiting  
Jenna sluit de vergadering om 21.16 uur en nodigt iedereen uit om wat te blijven 
drinken. 


