
 

1 
 

Notulen ALV 18-04-2013  
 
 
Presentielijst  
1. Jenna Hulzebos    Voorzitter  
2. Bart Nieuwenhuis  Secretaris  
3. Wytse Valkema    Penningmeester  
4. Rogier Wennink    Algemeen bestuurslid 
5. Jeroen Brus   Algemeen bestuurslid 
6. Jochem Vos    Hoendiep I + III (28) 
7. Sophie Brus   Hoendiep II (15) 

 
 

1. Opening  
Jenna opent de vergadering om 20.13 uur en heet iedereen van harte welkom.  
 
 
2. Vaststellen agenda  
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
 
3. Mededelingen  
Er zijn 43 stemmen op de ALV vertegenwoordigd. Sophie is weer terug, deze keer als 
hoofdbewoonster van Hoendiep II. Een opvolgster wordt gezocht, maar is nog niet 
gevonden. 
 
 
4. Post in en uit  
Bart meldt dat de gebruikelijke post is ontvangen: rekeningen, bankafschriften, 
informatie van de Woonbond. Verder hebben we van Lefier flyers ontvangen ter promotie 
van de klantenadviesraad (KAR). Deze worden uitgedeeld. Tot slot heeft het Grobos, als 
onderdeel van het Noordelijk Overleg Lefier (NOL) een advies uitgebracht over de 
huurverhoging per 1 juli 2013. 
 
 
5. Notulen vorige ALV 
Jenna neemt met de ALV de notulen van de vorige bijeenkomst (29-01-2013) door. Er 
zijn geen opmerkingen uit de zaal; wel is er een opmerking van Sandra Vos betreffende 
pagina 3: daar staat dat de zittingstermijn voor studenten in de KAR 1 jaar is, maar dat 
moet minimaal 1 jaar zijn. Bart past dit aan en met die wijziging zijn de notulen 
vastgesteld. 
 
 
6. Update van het bestuur 
Jenna geeft een update over de recente bezigheden van het Grobos: 

• Zoals de bezoekers van de ALV kunnen zien, is er driftig opgeruimd in 
schoongemaakt in het Grobos-pand. De boekhouding en het archief zijn helemaal 
bijgewerkt, de tuin is leeggeruimd en het pand is schoongemaakt. 

• Per 01-07-2013 verhoogt Lefier de huren met 4% (waarvan 2,5% jaarlijkse 
inflatiecorrectie en 1,5% extra heffing die dit jaar mogelijk is omdat corporaties 
een verhuurdersheffing moeten betalen). Daarnaast is er voor diegenen die het 
betreft (inkomen boven ca. 33.000 euro/jaar) een inkomensafhankelijke 
huurverhoging. Het Noordelijk Overleg Lefier (NOL), waarin ook het Grobos een 
stem heeft, is niet dolenthousiast over de huurverhogingen, maar ziet in dat de 
huurverhoging noodzakelijk is voor de continuïteit van Lefier. Bovendien gaat 
Lefier ook bezuinigen, zodat de verhoogde lasten niet alleen op de huurders 
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verhaald worden. Het NOL heeft daarom onder voorwaarden gematigd positief 
advies uitgebracht ten aanzien van de huurverhoging. 

• Sophie stelt een vraag over de tussentijdse huuraanpassing aan het Hoendiep. Er 
wordt geantwoord dat daar de huur is veranderd omdat er een nieuw 
internetcontract is. Niet alleen wijzigen de servicekosten daardoor, maar ook de 
netto huur omdat daar een component ‘aanleg internet’ inzit. Het verschil kan 
positief of negatief zijn; dat verschilt per pand. 

• Een delegatie van het Grobos is onlangs naar Utrecht afgereisd om te praten met 
bestuurders van vergelijkbare verenigingen elders in het land. Een platform, het 
Landelijk Overleg Studentenhuisvesting (LOSh) is in oprichting. Een belangrijk 
doel van dat platform zal informatie-uitwisseling zijn. Bart geeft als voorbeeld het 
campuscontract (je mag tot 1 jaar na je afstuderen in je kamer blijven wonen, 
daarna moet je verhuizen) dat in sommige studentensteden wordt ingevoerd. Stel 
dat Lefier dat op termijn ook wil doen, dan kunnen we te rade bij onze collega’s in 
Utrecht om te vragen hoe zij daarmee zijn omgegaan. Het Grobos ziet veel 
voordelen in een dergelijke samenwerking en gaat daarom meewerken aan de 
oprichting van het LOSh. 

• In overleg met Lefier start het Grobos een aantal werkgroepen op, namelijk 
‘Servicekosten’, ‘Coöptatie en voordracht’ en ‘Communicatie en informatie’. Een 
delegatie van het Grobos gaat in de werkgroepen met de betrokken medewerkers 
van Lefier rond de tafel om problemen rond die thema’s te inventariseren en 
oplossingen te zoeken. 

• Rogier vertelt dat we naar aanleiding van de ontevredenheid in Selwerd-III over 
het onderhoud van de flat, van Lefier te horen hebben gekregen dat er in de 
Selwerdflats een ‘basisniveau’ gehanteerd wordt qua onderhoud. In de praktijk 
betekent dat dat zaken die duidelijk defect zijn, gerepareerd worden, maar dat er 
niet geïnvesteerd wordt in renovatie. Het Grobos vindt dit een onwenselijke 
situatie en daarom laat Lefier zo snel mogelijk weten wat de toekomstplannen zijn 
met de Selwerdflats en wat dat betekent voor de onderhoudsplannen. 

• Jenna vertelt dat de voorgenomen statuutsherziening van het Grobos niet nodig is 
gebleken. De statuten zijn grondig bestudeerd en nog steeds up to date. 

• De samenwerkingsovereenkomst met Lefier is op punten verouderd. Deze wordt 
heroverwogen en waar nodig aangepast, in overleg met Lefier. 

• Wytse meldt dat de jaarlijkse subsidie voor het Grobos ontvangen is. 
 
 
7. W.v.t.t.k. 
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. 
 

• Jochem vertelt dat de omzetting van het internet in de Hoendiepflat geslaagd is, 
maar dat de communicatie vanuit Lefier over bijvoorbeeld de omzettingsdatum 
beter had gekund. Dat is ook de ervaring van het Grobos. Lefier heeft excuses 
aangeboden voor de gebrekkige communicatie. Verder is het helemaal in orde, 
vindt Jochem: het internet is goedkoper geworden en iedereen is blij dat er weer 
gedownload mag worden. Zijn indruk is dan ook dat de bewoners tevreden zijn 
met het nieuwe internet. Tot slot meldt Jochem dat het hek dat de parkeerplaats 
hoort af te sluiten, nog steeds defect is. 

 
• Volgens Sophie gebeurt er niets in de Hoendiep II-flat. Gelukkig is er dus ook 

geen slecht nieuws. Het is moeilijk om een opvolgster te vinden voor Sophie, die 
tegelijkertijd voorzitter en penningmeester is van de bewonersvereniging. Het lijkt 
veel bewoners een zware taak, terwijl de ALV het erover eens is dat dat reuze 
meevalt. Wordt vervolgd. 
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• Ondertussen heeft Rogier de quote van Rein (Lefier) gevonden betreffende het 
onderhoud in Selwerd: “Technisch in orde = niet vervangen.” 
 

• Jenna kondigt alvast de datum van de volgende ALV aan: 27 juni 2013.  
 

 
8. Sluiting  
Jenna sluit de vergadering om 20.50 uur en nodigt iedereen uit om wat te blijven 
drinken. 


